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Kıymetli 
Öğreticiler, Değerli Veliler

4-6 Yaş Kur’an Kurslarına eğitim materyali 
olarak da hazırladığımız dergimizde ilgili aylara 

dair etkinlikler ve ders içerikleri mevcut.
Sayfalarda yer alan bazı küçük notlar o sayfadaki 

etkinliğin işlenişinde sizlere yardımcı olacak.
Son olarak etkinliklerinizi bizlerle paylaşmak ve 

etkinliklerinizin dergimizde yayımlanmasını    
isterseniz elektronik postalarınızı 

cimdergisi@diyanet.gov.tr 
adresine bekliyoruz.

MERHABA
Yaz sıcaklarını iyice hissetmeye başladığımız 
temmuz ayında yepyeni bir sayıyla karşınızda 

olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ay dergide aile 
kavramını ve aile sevgisini işliyoruz. Toplumların 

temel taşı, gelecek nesillere aktarılabilecek en kıymetli 
hazinelerden biri olan aileyi konu alan yazılarımızın 
yanı sıra çocuklarımızın eğlenirken öğrenecekleri 

ve gelişimlerine katkı sağlayacak birçok etkinlik de 
dergimizde yer alıyor. 9 Temmuz’da hep birlikte Kurban 
Bayramı’nın manevi iklimine gireceğiz inşallah. Sağlık 
ve huzurla idrak edeceğimiz nice bayramlara ulaşmak 

temennisiyle Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. 
Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 
yıl dönümü vesilesiyle Allah’tan, şehitlerimize rahmet; 

gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum.

Ağustos sayımızda görüşmek üzere. 

İyi okumalar…
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Yazan: Ayşe Gül Gürbüz

Çizen: Orhan Akcan

Meryem, havaların ısınmasını dört 
gözle beklemişti. Güneşli bir günde 
artık bisikletine binebilecekti. Uzun 
zamandır görmediği bir arkadaşına 
kavuşacakmış gibi hissediyordu. 
Bisikletini almaya gittiğinde bir 
sürprizle karşılaştı. Bütün kış yerinden 
oynatmadığı bisikletinin sepetinde 
artık bir kuş ailesi yaşıyordu. Hem 
çok şaşırdı hem de sevindi. Koşarak 
annesine haber verdi. Sepetteki 
kuşları gören annesi de çok şaşırmıştı.

MERYEM’IN BISIKLETINDE
KIMLER VAR?
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Sepetteki yuvada üç yavru kuş vardı. Anneleri 
başlarındaydı. Hemen yakındaki dalda durmadan 
öten kuş ise baba kuş olmalıydı.

“Demek yeni komşularımız sizsiniz. Hoş geldiniz!” 
dedi annesi.

Meryem, annesinin kuşlarla konuşmasını şaşkınlıkla 
izliyordu. Bir yandan da aklı daldaki kuşta kalmıştı.
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“Anne! Neden durmadan bağırıyor bu kuş?”

“Ailesi için tedirgin oldu. Onlara zarar vereceğimizden 
endişe etmiş olmalı.” dedi. “Yavruları için binbir 
zahmetle yaptığı yuvanın ve yavrularının zarar 
görmesini hiçbir anne baba istemez.”
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Meryem şaşırmıştı. “Aile mi? Kuşlar da bizim gibi aile mi?” diye 
sordu merakla. Annesi “Tabii ki! Onlar da tıpkı bizler gibidir. Önce 
yuvalarını hazırlarlar. Yavrularını güvenli bir ortamda yetiştirmek 
için ellerinden geleni yaparlar. Bütün tehlikelere karşı koruyup 
kollarlar.” dedi.

“Sonra ne olur anneciğim?”
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“Sonra yavrular yumurtadan çıkar ve 
ailesinin kendine açtığı pencereden hayata 
bakar. Ne yapacağını bilmeyen yavru kuşlar 
aileleri sayesinde huzur duyar ve güven 
içinde büyür. Ta ki yuvadan uçma vakti 
gelinceye kadar.”

“Yuvadan uçunca ne olur peki?” 
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“Onlar da kendi yuvalarını kurarlar, anne babalarından 
öğrendikleri sevgiyi, saygıyı, fedakârlığı kendi 
yavrularına öğretirler yavrum.” 

Meryem duyduklarından çok mutlu olmuştu. Bisikletini 
bir süre kullanamayacak olsa da bundan hiç şikâyetçi 
olmadı. Yavrular yuvadan uçana kadar onlarla 
komşuluk edecek ve bir ailesi olduğu için daima 
Allah’a şükredecekti.
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Ayşe Serra 
Kara
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Suda yaşarım ve otla beslenirim. 
Kocaman gövdem ve güçlü 
dişlerim var. Bacaklarım kısadır. 
Ailem ve akrabalarımla birlikte 
sürü hâlinde yaşarız. 

Bana “denizatı” deseler de aslında pek ata benzemem. Afrika’da 
yaşarım. Günde elli kilogram bitki yerim. Suyun altında kalmayı çok 
severim. Başımı yüksekte tutar ve burun deliklerimle nefes alırım. 
Sen hiç su aygırı gördün mü?

• Anneler, yavrularını yeni doğduklarında yanından 
ayırmazlar ve yaklaşık yedi sene onlara bakarlar.

• Su aygırları ortalama 30-40 yıl yaşarlar.

• Su aygırlarının 44 tane dişi vardır. 

• Yavaş akan ve kıyısı olan akarsularda yaşamayı 
severler.

• Genelde geceleri bitki yemek için kıyıya geçerler.

• Ağırlıkları ortalama 2700 - 4500 kg civarındadır. 
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NAZİK NAZ

Yazan: Zeynep Onar

Çizen: Gökhan Özdemir

Ben Naz, 5 yaşındayım.  Dün babam çok güzel bir parka götürdü beni. Parkta en 
çok salıncağa binmeyi severim. Salıncağa binmek için koştuğumda bir kişinin 

salıncakta sallandığını gördüm. 
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Sıramı bekledim. Bir süre sonra salıncaktaki arkadaş indi ve bana sırasını 
verdi. Çok mutlu oldum ve çok teşekkür ettim.  Daha sonra kaydırağa binmek 

için merdivenlerden çıktım. Ben tam çıkarken biri de iniyordu. Birden dengemi 
kaybettim ve olamaz! Çarpıştık. Hemen affedersin deyip kenara çekildim.  

Parkta çok güzel zaman geçirdim. Hava kararmaya başlayınca arkadaşlarımla 
vedalaştım ve babamla evin yolunu tuttum.

Sizinle de vedalaşma vakti geldi. Hoşça kalın.
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Kesik çizgileri tamamla, su aygırını dilediğince boya.



SU AYGIRININ
GÖLGESİNİ BUL

FARKLI OLANI BUL
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Sımsıcak örtüsüyle sarar beni 
Annemin uyku öncesi hikâyeleri
Babamın saçlarımın arasında dolaştırdığı elleri
Kocaman bir tarlada çiçek toplar gibi

Gökyüzündeki beyaz bulutlar misali 
Dedemin sakalında uçuşan kuşlar var
Ninemin gözlüklerinin ardında kısılan gözleri
Mutlulukla anlaşmalı gibi

Bir kucak dolusu oyuncakla emekleyen kardeşim
Gökkuşağı kadar renkli gülüşleriyle
Pembe, yeşil, mor ve turuncu
Renk renk doluyor evimiz neşeyle

Her gün her akşam her gece 
İçinde heyecan bulduğum
Kalbimin coştuğu, çikolata gibi koktuğu
Gıdıklanan bir çatının altındayım

ÇIKOLATA KOKAN ÇATI
.

Yazan: Beyza Efe
Çizen: Hatice Eda Yıldırım
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Önce bul, sonra boya.
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Eksik yerlere gelmesi gereken parçaları
etiket sayfasından alıp yapıştırabilir misin?
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Anne balığı yavrularına ulaştırabilir misin?

Yavru tavşanları annelerine ulaştırabilir misin?
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3 farkı bul.

3 farkı bul.

3 farkı bul.
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Merhaba arkadaşlar…

Bayram geldi hoş geldi. Evlerimize huzur getirdi.

Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun.

Bu ay hem bayramı kutlamak hem eğlenceli vakit 

geçirmek hem de sevdiklerimizi mutlu etmek için 

güzel bir etkinlik hazırladık.

Malzemeler:

Bu sayfadaki şablon
Sıvı yapıştırıcı
Bant
Bir parça ip
Makas
Hazırsanız başlıyoruz.

Muhammed 
Kâmil Yaykan
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21. sayfadaki şablonu dilediğiniz renkteki kağıtlara 
çizin ve kağıtları şekle uygun olarak büyüklerinizin 
yardımıyla kesin. Toplam 10 tane olacak.

10 kâğıdı fotoğraftaki gibi 
iç içe geçirerek dizin.

İç içe geçirerek dizdiğiniz çiçek 
şeklindeki bu kâğıtları dikkatli
bir şekilde ters çevirin.

Kağıtların diğer uçlarını da 
sırayla iç içe geçirerek birleştirin.

Tüm yapraklar birleştiğinde bu şekilde 
görünecek.
Süsü dağılmaması için birleşim 
noktalarından sıvı yapıştırıcı yardımı ise 
sabitleyelim.
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Süsü kandil gibi de asabilirsiniz. Bunun için daire 
biçiminde bir kâğıt kesin. Kestiğiniz kâğıdı bantla 
güçlendirin ve ortasından bir delik açarak ipi geçirin.

Daha sonra bu kağıdı süsün 
üst kısmına sıvı yapıştırıcı ile 
yapıştırın.

Süsü kandil gibi de asabilirsiniz. Bunun için daire biçiminde 
bir kâğıt kesin. Kestiğiniz kâğıdı bantla güçlendirin ve 
ortasından bir delik açarak ipi geçirin. Daha sonra bu kağıdı 
süsün üst kısmına sıvı yapıştırıcı ile yapıştırın. İsterseniz 
bayram süsünü hediye paketi olarak da kullanabilirsiniz.

Bir kâğıdı dilediğiniz gibi süsleyin, 
boyayın veya bayram tebrik notu yazın.

Hazırladığınız bu kâğıdı süsün içine koyarak 
sevdiklerinize verebilirsiniz.

Hepinize iyi bayramlaaaaaar…
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Dil çubuklarıyla güzel bir resim çerçevesi 
yapmaya ne dersin?

Malzemelerimiz
- Dil çubukları
- Sıvı yapıştırıcı
- Karton veya mukavva
- Bant

1. Dil çubuklarını fotoğraftaki gibi sıvı 
yapıştırıcı ile birbirine yapıştırıyoruz.

Doğukan
Özcan
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2. Çerçevenin boyutlarına uygun şekilde 
kare karton kesiyor ve çubukların arkasına 
yapıştırıyoruz.

3. Ayak olarak kullanacağımız dikdörtgen 
şeklindeki bir parçayı fotoğraftaki gibi 
katlıyoruz.

4. Kartondan ayağı çerçevenin 
arkasına bant ile tutturuyoruz.

Bu köşemizdeki etkinlik özel 

eğitim gören çocuklarımıza 

yönelik hazırlanmıştır.
Çerçevemiz hazır! 
Çerçeveye ailenle olan güzel bir 
fotoğrafını koymak ister misin?

5. Son olarak etiket sayfasındaki 
çıkartmalarla çerçevemizi 
dilediğimiz şekilde süslüyoruz.
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Mehmethan Nalcı

Kerem Şal

Alperen Irmak

Abdulhamit Gündüz

Zeynep Umay Koçyiğit

Yusuf Eymen Okur

Elif Berre Genç

Muhammet Hamza 
Sarı

26 Diyanet Cim



Sevda Naz
Kıymazarslan

Muhammed Giray 
Güllüce

Hilal Livanur Aybas
Muhammed Affan Aybas

Saliha Köse
Ayfer Köse

Enes Yasir Okur

Mehmet Berk Gür

Hafsa Nur Çelik

Muhammed Selman 
Apaydın

Bu ay da postacı çantamda bir sürü fotoğraf ve 

resim birikti. Hepsi de birbirinden güzel. Sizin de 

resimlerinizi ve fotoğraflarınızı bekliyorum. İşte 

adresim: cimdergisi@diyanet.gov.tr. Ekim sayısında 

bu sayfada yayımlanmak üzere sizden “Dua” ve 

“Şükür” konulu resim, çizim veya fotoğraflarınızı 

bekliyoruuuum. 15 Ağustos’a kadar gönderin lütfen. 

Gelecek ay görüşmek üzere…
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Daireler kullanarak dede resmi yapmaya ne dersin? 

Malzemeler: Makas, kalem, yapıştırıcı ve renkli kâğıtlar.

1. Dedenin gövdesi için büyük bir daire keselim.
2. Kafası ve kollarını yapmak için aynı renkte ve aynı boyutta 3 tane daire keselim.
    Dairelerin gövdesinden küçük olmasına dikkat edelim.
3. Gözleri için 2 tane küçük siyah daire keselim.
4. Saç ve bıyıkları için 6 tane beyaz daire keselim.
    Dairelerin kafasından küçük olmasına dikkat edelim.
5. Elleri için 2 tane turuncu daire keselim. Bıyıklar ile aynı boyda olmalı.
6. Ayakkabıları için 2 tane aynı renkte daire keselim. Eller ile aynı boyutta olmalı.
7. Bacaklarını yapmak için 2 siyah ve uzun dikdörtgen keselim.
8. Dedenin bastonu için de siyah kâğıt kullanalım.

Dedenin önce yüz kısmını yapıştıralım. Sonra gözleri, bıyıkları 
ve saçları dairenin uygun yerlerine fotoğrafta görüldüğü gibi 
yapıştıralım. Bıyıklar ve saçlar yarım daire olacak şekilde 
katlanıp yapıştırılmalı.

Gövde kısmını oluşturan daireyi, 
kenarından katlayıp uygun yere yapıştıralım. 

Rabia Nergis 
Özcan
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Sonrasında kolları yarım daire olarak katlayıp yapıştıralım.

Elleri de aynı şekilde yarım daire şeklinde katlayıp kolların 
içine doğru fotoğrafta görüldüğü gibi yapıştıralım. 

İki dikdörtgeni de ayaklar için uygun olan yere yapıştıralım. 

Ayakkabı için de yine dairemizi yarım daire olacak şekilde 
katlayalım ve ayak kısmının bittiği yere yapıştıralım.

Son olarak bastonu, dedenin elinin bulunduğu bir 
boşluğa yapıştıralım. Dede resmimiz hazır!
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PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM
Bundan çok ama çok uzun zaman önceydi. Mekke şehrinde Abdulmuttalip adında biri 

yaşardı. Abdulmuttalip’in Abdullah adında bir oğlu vardı. Bir gün Abdullah’ın bir oğlu 
doğdu. Doğan bebek Peygamberimiz Hz. Muhammed’di. Peygamberimizin (s.a.s.)

annesinin adı ise Âmine’ydi.  Peygamberimiz. Hz. Hatice ile evlendi. Peygamberimizin 
(s.a.s.) 7 tane çocuğu vardı; 4 kız ve 3 erkek. Kız çocuklarının isimleri; Zeynep, Rukiyye, 

Ümmügülsüm ve Fatıma. Erkek çocuklarının ismi; Kasım, Abdullah ve İbrahim.

Peygamberimiz (s.a.s.) ile ilgili bilgileri öğrendiysen, haydi gel, bir bilgi oyunu oynayalım.
Ne dersin?

OYUNU HAZIRLAYALIM

Dergimizin Kes-Yapıştır ekinde verilen çarkı, piyonları ve oku 
bir büyüğümüzün yardımıyla keselim. Ayrıca yapıştırıcı ve 
havlu kâğıt rulosunu da hazırlayalım.

Oyun piyonu olarak kullanacağımız Ayşe ve Ali’yi 
katlayıp üst kısımlarından yapıştıralım. Oyun 

arkadaşlarımız hazır! 

Kübra Doğan Tuncer
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HAYDİ OYNAYALIM

Çarkı bir iğne veya raptiye yardımıyla havlu kâğıt 
rulosuna tutturalım. Oku ise rulonun üst kısmına 
fotoğraftaki gibi asalım. Oyunumuz hazır. Başlıyoruz.

 ✥ İki kişi ile oynanan oyunumuzda ilk oyuncu  
oku çevirir ve gelen soruyu cevaplar.

 ✥ Eğer cevabı doğruysa 2 adım ilerler.

 ✥ Eğer cevabı yanlışsa 1 adım geriye döner.

 ✥ Eğer sürpriz kutularından birine denk gelirse  
olduğu yerden 3 adım ileriye gider.

 ✥ Pas kutusuna gelirse sıra diğer oyuncuya geçer

Oynayalım, öğrenelim. Ayşe ile Ali’yi Kâbe’ye ulaştıralım.
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Vuhuuuu….
Uçmak bir harika…

Kanatlarımı açıyorum önce iki yana
Sonra başlıyorum çırpmaya
Yükselince yerden yukarıya
Rüzgârı hissediyorum kanatlarımın altında

Abone kaydı için ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Ankara Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi 
IBAN: TR61 0001 0024 8605 9943 0850 57 no’lu hesabına yatırılması ve makbuzun fotokopisi ile aboneliğin hangi sayıdan 
başlayacağını bildirir bir mektubun, “Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversiteler Mahallesi 
Dumlupınar Bulvarı No: 147/A   06800 Çankaya/Ankara” veya ilgili banka hesabına yatırılan ücretin dekontunun e-postaya 
eklenerek  dosim@diyanet.gov.tr  adresine gönderilmesi gerekir.

(0312) 295 71 96 - 97 

(0312) 285 18 54 

dosim@diyanet.gov.tr

yayinsatis.diyanet.gov.tr

Abonelik İçin

Aşağıya yukarıya
Yukarıya aşağıya
Süzülüyorum, gökyüzündeki bulutlarla

Uçmak bir harika…
Sen de katıl bana
Uçalım birlikte heyecanlı maceralara




