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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

Allah’ın biz insanlar için yarattığı nimetleri 
saymakla bitiremeyiz. Bu nimetlerin en 

güzellerinden biri de hava olayları ve mevsimlerdir. 
Mevsimler sayesinde yazın sıcağını, kışın soğuğunu 

hissederiz. Mevsimlerle birlikte türlü türlü sebze meyveyle 
tanışır, birbirinden farklı lezzetleri tadarız. Dergimizde bu ay 
Allah’ı seviyorum, Allah’a şükrediyorum konuları bağlamında 
mevsimleri ele alıyoruz. Dergimizde mevsimlerden hareketle 

yavrularımızın Allah’ın yarattığı nimetleri tanımasını ve bu 
nimetler için Allah’a şükretmesini öğrenecekleri etkinler yer 

alıyor. Bu etkinlikleri onların minik dimağlarına hitaben, onların 
diliyle anlatmaya özen gösterdik. Haziran, okulların kapandığı 

ve yaz tatilinin başladığı ay ayrıca. Bildiğiniz gibi bu ay 
yaz Kur’an kursları açılıyor. Göz aydınlığı yavrularımızı 

kurslarımıza bekliyoruz.

Temmuz sayımızda görüşmek üzere. 

Dr. Lamia Levent Abul
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Kocaman bir kâsenin içinde yalnız başına kalmış küçücük bir 
kayısıydım. Ahh keşke biri beni fark etse diye düşünüp duruyordum. 
Yavaş yavaş çürümeye başlamıştım. Böyle giderse çöp olup 
gidecektim. Derken bir gün sıcacık, küçük bir el kavradı bedenimi. 
Beni alıp evin balkonuna götürdü. İçi toprak dolu bir saksının 
yanına gelince beni sevdi, çekirdeğimi çıkarıp toprağın içine koydu. 
Birazcık su dökünce mis gibi toprak kokusunu içime çektim.
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Çabucak büyümeye karar vermiştim. Bunun için biraz uyudum. 
Uyanma vakti geldiğinde saksının kenarından başımı çıkarıp 
gökyüzüne baktım. Masmaviydi. Etrafıma baktığımda bir sürü 
saksı gördüm. Bu saksılarda rengârenk çiçekler vardı. Bahar 
günlerim mis gibi çiçek kokularının arasında geçti.
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Yaz gelince güneş ısıttı bedenimi. Biraz korktum çünkü toprağım 
suyunu iyice çekmişti. Kuruyup gideceğim diye düşünürken 
beni toprakla buluşturan minik el, su döktü toprağıma. Ohh! 
Serinlemiştim. Derken sonbahar geldi. Açan bir tane yaprağım 
vardı. O da kuruyup döküldü. 
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Sonra bir gün üşüyerek uyandım. Iıııı soğuktan 
dallarım birbirine değmiyordu. Bembeyaz kar yağdı 

günlerce üzerime. Esnemeye başlamıştım. Küçük 
olduğum için yorulunca hemen uykum geliyordu. 

Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum.
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Bir gün gövdeme dokunan 
bir el uyandırdı beni. Minik 
elin sahibiyle beraber beni 
saksımdan çıkardılar ve 
bahçeye diktiler. Kendime 
gelince şöyle bir baktım. Ne 
kadar büyümüştüm.
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Yine bahar ayı gelmişti. Artık 
benim dallarım da çiçek doluydu. 
Geçirdiğim bütün mevsimler 
büyümemi sağlamıştı. Sonunda 
kocaman bir kayısı ağacı 
olmuştum.
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Ben Leylek. Büyük ve uzun bacakları olan bir 
kuşum. Rengim beyazdır. Sadece kanatlarım 
siyahtır. Uzun bir gagam vardır. Etle besleni-
rim. Yumurtada olan yavrularımı korur, yeni 
doğduklarında ise onları beslerim. Onlara bak-
mayı çok severim. 

Beni göç mevsiminden bilirsiniz. Sonbaharda 
sıcak ülkelere gider, ilkbaharda geri dönerim. 
Gökyüzünde kanat çırparken bütün çocuklara 
selam veririm.

Ayşe Serra Kara
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• Leylekler oldukça iri hayvanlardır. 

• Boyları 110 ile 115 cm arasındadır.

• Ağırlıkları 2,3 ile 4,5 kg arasındadır.

• Yavru leyleklerin gagası siyahtır.

• Sürü hâlinde yaşarlar.

• Gagalarını birbirlerine çarparak güçlü sesler 

çıkarabilirler.

• Bursa’da göçmen kuşların bakım ve tedavisi için 

açılan düşkün leylek bakımevi bulunmaktadır.
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Dört mevsimi anlatan bir ağaç çalışması yapsak nasıl olur?

Hemencecik 4 tane A4 kâğıdı, boya kalemleri, 
yapıştırıcı ve makasımızı alalım.

Yapmamız gereken ilk iş, fotoğraftaki gibi 4 tane 
ağaç hazırlamak. Aman dikkat! Simetrik olması 
için A4 kâğıdını ikiye katlayarak ağacın yarısını 
çizmeliyiz. Çizdiğimiz ağacı makasla kestiğimiz 
zaman tam bir ağaç ortaya çıkıyor.

Doğukan Özcan
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Son olarak da boyadığımız kısım içte kalacak 
şekilde, ağaçlarımızı ortadan ikiye katlayıp 
birbirine yapıştırıyoruz. Veee mevsimleri 
anlatan ağacımız hazır.

Şimdi söyle bakalım 
en çok hangi mevsimi 
seviyorsun? Neden bu 
mevsimi seviyorsun? 
Yaz/kış denince aklına 
neler geliyor?

Etkinliğimizin ikinci aşamasında ağaçların gövde ve 
dallarını çizerek ağaçları kahverengiye boyuyoruz. 
Sonrasında bu 4 ağacımızı mevsimine uygun olacak 
renklerle boyuyoruz. Yine üzerine mevsimine uygun 
olacak şekilde görseller çiziyoruz.

Bu köşemizdeki etkinlik özel 
eğitim gören çocuklarımıza 
yönelik hazırlanmıştır.
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YAŞASIN YAZ GELDİ

Merhaba minik dostum. Yaz geldi, 
artık parkta, dışarıda doyasıya oyun 
oynayabiliriz. Bugün parka gideceğiz 
diye sıkı bir hazırlık yaptım. İnce 
kıyafetlerimi giydim, şapkamı taktım. 
Çantama bolca su koyduktan sonra 
çıkmaya hazırım.  

Şeyda Apaydın
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Yaz, çok keyifli bir mevsim olsa da hava sıcak olduğu için bazı 
şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Güneşin en tepede 
olduğu sıcak saatlerde dışarıya çıkarsak güneş çarpması yaşayıp 
rahatsızlanabiliriz. Cildimiz güneşten yanıp kızarabilir. Sağlığımız 
için serin saatlerde çıkalım. Çok su içmezsek vücudumuz susuz 
kalabilir. Bol bol su içip sulu meyveler yiyelim. Sizler de benim 
gibi hazırlıklı olursanız bol eğlenceli bir yaz geçirebilirsiniz. 

Serin kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
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 Malzemeler
• 29 ve 31. sayfadaki görseller
• Makas
• Sıvı yapıştırıcı

29 ve 31. sayfadaki görselleri 
işaretli yerlerden keselim. Mevsim 
çerçevelerinin iç kısımlarını 
fotoğraftaki gibi keserek çıkartalım.

Mevsim görsellerini 
fotoğraftaki gibi akordeon 
şeklinde katlayalım.

Kübra Doğan Tuncer
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Bu etkinlikle birlikte çocuklara mevsimler ve özellikleri anlatılabilir. Ayrıca 
“Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber ve Maşallah” sözcüklerinin 
anlamlarından ve bu anlamların mevsimlerle ilişkilerinden bahsedilebilir.

Akordeon biçiminde 
katladığımız kâğıdı 
ilk ve son çerçeveye 
fotoğraftaki gibi 
yapıştıralım.

Mevsimler tablomuzun iskeleti 
hazır. Diğer mevsimleri de 
akordeonun içindeki boşluklara 
yerleştirelim ve üç boyutlu bir 
görünüm elde edelim.

Son olarak her mevsime uygun 
sözleri de dilediğimizce yapıştıralım.
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Önce bul, sonra boya.
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Birbirini kovalar mevsimler
Önce gelir ilkbahar
Açar çiçekler, uçar kelebekler
Rabbim sana şükürler olsun

Ardından gelir yaz
İçim içime sığmaz
Nimetlerine doyulmaz
Rabbim sana şükürler olsun

Çizen: Zeynep Yeşilmen

Yazan: Gülden Arslan
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Ve gelince sonbahar
Uçuşur yapraklar
Yağmur ve soğuk  başlar
Rabbim sana şükürler olsun

Kış mevsimi sonuncusu
Yağan karın coşkusu
Ama üşütüyor soğuğu
Rabbim sana şükürler olsun
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Yaz mevsiminin gelmesiyle her yer renk renk çiçeklerle doldu değil mi? Peki, 
hangi çiçeği seversin? Gül, sümbül, lale… Birlikte güzel sarı laleler yapmaya 
ne dersin? Hazırsan başlayalım!

Malzemeler: 15x15 cm, 
sarı ve yeşil kâğıt

Kağıdı ters çevirip bu 
sefer üçgen olacak 
şekilde iki yönden de 
katlayalım. 

Sarı kağıt ile başlayalım. 
Fotoğraftaki kırmızı işaretli 
yerlerden katlayalım.

Açtığımızda fotoğraftaki 
gibi olmalı.

Fotoğraftaki gibi 
kenarlarda oluşan kat 
izlerinden içeri doğru 
katlayalım.

Necla Dinç
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Arka yüzünü çevirip aynı 
şekilde katlayalım. Daha 
sonra katladığımız köşeleri 
birbiri içine geçirelim.

Fotoğrafta gösterilen 
yerdeki küçük delikten 
üfleyip şişirelim.

Bu şekilde üçgen elde 
edeceğiz.

Fotoğraftaki gibi sol ve 
sağ taraftan katlayalım.

Arka yüzünü çevirip 
aynı şekilde katlayalım.

Daha sonra sağ kanatları 
sol taraftan çevirelim.

Fotoğraftaki gibi sağ ve 
sol taraftan katlayalım.
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Şişirdiğimizde fotoğraftaki 
gibi olmalı.

Yapraklarını fotoğraftaki gibi 
açalım. Lalenin çiçeği hazır.

Yeşil kağıdı önce üçgen 
şeklinde katlayalım. 
Sonra fotoğraftaki gibi 
iki taraftan katlayalım.

Fotoğraftaki gibi aşağı 
tarafından katlayalım.

Aynı yerden tekrar 
katlayalım.

Ters çevirip fotoğraftaki gibi 
tam ortadan katlayalım.

Fotoğraftaki şekil çıkacak 
şeklinde içe doğru ortadan 
katlayalayım.

Fotoğraftaki gibi kağıdı 
aşağı doğru açalım ve 
yaprak yapalım.

Çiçeğimizi sapına takalım 
ve lalemiz hazır. Kime 
hediye etmek istersin?

22 Diyanet Cim



Kesik çizgileri tamamla, güneşi dilediğince boya.
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TATLI RÜYALAR
Biliyor musun ben uyumayı çok seviyorum, sen de seviyor musun? Düzenli 
ve yeterli uyuduğumuzda sağlıklı oluruz ve çabucak büyürüz. Enerjimiz 
olduğu için bir sürü oyun oynarız ve hiç yorulmayız. Peki uyumadan önce 
neler yaparız? Nelere dikkat ederiz?

1

2

3

Akşam erkenden uyuruz.

Yatmadan önce dişlerimizi fırçalarız.

Anne babamıza, ev halkına iyi geceler dileriz, onlara sarılırız.

Yazan: Edibe Arslan

Çizen: Gökhan Özdemir
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4

5

6

Sağ tarafımıza dönerek yatarız.

Dua ederek uyuruz. 

Hepinize  iyi uykular  
diliyorum. 
Allah  rahatlık  
versin.

Uyandığımızda bizleri uyandıran ve 
hayat veren Allah’a teşekkür ederiz.
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Habibe Feyza Özcan

Ayşegül ÇelikAybüke Albayrak

Esma Kaya

D. Beyza Çetmi

Duhan Son
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Hafsa Sarımustafaoğlu
M. İslam Akıncı

Esila Su Erzem

Ebubekir Lila

H. Betül Erem

B. Mina Eğrikaya

Ayşenur Köse

Hifa Demir

K. Sude Ataş

Arkadaşlaaaar. Tekrar merhaba.

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

Eylül sayısında bu sayfada yayımlanmak üzere sizden
“Okulumu Seviyorum”
konulu resim, çizim veya fotoğraflarınızı bekliyoruuuum.
15 Temmuz’a kadar gönderin lütfen. Olur mu?

Gelecek ay görüşmek üzere…

Hoşça kalıııınnn.
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3 farkı 
bulalım

5 farkı 
bulalım

5 farkı 
bulalım

FARKI BULALIM
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SONBAHAR

İLKBAHAR YAZ

KIŞ
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İLKBAHAR
SÜBHANALLAH

YAZ
ELHAMDÜLİLLAH

SONBAHAR
ALLAHUEKBER

KIŞ
MAŞALLAH
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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 - 295 71 97 

(0312) 285 18 54 

dosim@diyanet.gov.tr

yayinsatis.diyanet.gov.tr

Abonelik İçin

Biz leylekler için mevsimler 
çok önemli. Sonbahar, 
kış, ilkbahar ve yaz. Hepsi 
birbirinden güzel. Ama ben 
sıcak mevsimleri daha çok 
seviyorum. Havalar ısınınca 
her taraf günlük güneşlik, 
ağaçlar iyice yemyeşil 
oluyor.

Ben en çok yaz mevsimini 
seviyorum. Şemsiyemi, 
kovamı alıp sahilde 
kumdan kale yapmaya ise 
bayılıyorum. Peki sen en çok 
hangi mevsimi seviyorsun? 
O mevsimde en çok hangi 
aktiviteden hoşlanıyorsun?




