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ANNE - BABA VE EÐÝTÝMCÝLERE ÖNERÝLER

Faaliyetleri uygulamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar

  Faaliyetleri uygulamadan önce çocuðumuza hikâyeleri sýrasýyla okuyalým.

  Çocuðumuza okuduðumuz her hikâye ile ilgili sorular soralým.

  Çocuðumuzdan her hikâyenin resimlerini inceleyerek anlatmasýný isteyelim.

  Faaliyete baþlamadan önce uygun bir çalýþma masasý hazýrlayalým.

  Masaya faaliyetle ilgili malzemeleri çocuðumuzla birlikte yerleþtirelim.

  Çocuðumuza faaliyet önlüðü takalým.

Faaliyetleri uygularken dikkat edilmesi gereken hususlar

  Faaliyetleri uygularken çocuðumuza yardýmcý olalým.

  Çocuðumuzu malzemeleri dikkatli kullanmasý konusunda yönlendirelim. 

  Faaliyetleri uygularken çocuðumuzun farklý malzemeler kullanmasýna yardýmcý olalým.

  Faaliyetler bittikten sonra masasýnýn toplanmasý konusunda çocuðumuzu yönlendirelim. 

  Çocuðumuzun faaliyetlerini nasýl yaptýðýný anlatmasýný isteyelim. 

  Tamamlanan faaliyetleri evimizin uygun bir bölümünde sergileyelim.
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Elbiselerimiz, bizler için çok
önemlidir. Evde, okulda, misafirlik-
te farklý giysiler giyeriz. Biliyor mu-
sunuz, eskiden insanlar elbiselerini
hayvan derilerinden yaparlarmýþ. Ta
ki Hazreti Ýdris terzilik yapana ka-
dar. Nasýl olduðunu merak ediyor
musunuz?

Ýþte hikâyesi:

A4 ebadýnda bir pazen ku-
maþ. 

Renkli pullar

Yapýþkanlý sim

Kumaþ makasý

Zýmba 

Hazreti Ýdris, çok bilgili bir
insanmýþ. Peygamber olduktan
sonra da herkese Allah’ýn var-
lýðýný ve birliðini anlatmaya
baþlamýþ. Allah’ýn izniyle, her
konuda insanlara yardýmcý
oluyormuþ. O yeryüzünde ið-
ne iplik ile elbise diken ilk in-
san olmuþ. Çünkü daha önce insanlar, hayvan derilerinden yaptýklarý elbiseler-
le vücutlarýný örtüyorlarmýþ. Ýðne ve ipliði kullanarak elbise dikmeyi ise Hazre-
ti Ýdris’ten öðrenmiþler. Hazreti Ýdris, hayatýnýn sonuna kadar insanlara yeni
bilgiler öðretmiþ. Ýþte, o günden beri elbiselerimizi terziler dikiyor. Bizler de gi-
yiyoruz. 

Þimdi, týpký bir terzi gibi yelek yapmaya ne dersiniz?
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Yelek

Sonra da sað ve sol kenar-
larýndan kol yerleri keselim.

3 Yeleðin yaka kýsmýný üçgen
þeklinde katlayarak keselim. Et-
rafýna da pullar yapýþtýralým.

6 Yapýþtýrdýðýmýz simlerin kuru-
masýný bekleyelim. Artýk yele-
ðimiz hazýr!

4 Ardýndan yeleðin omuzlarýný tel
zýmba ile zýmbalayalým.

5

Önce kumaþý, kenarlarý ortaya
gelecek þekilde katlayalým.

Son olarak yeleðe yapýþkanlý
simler sürelim. 
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Gemi maketi

Yarým paket çubuk makarna 

A4 ebadýnda mavi fon kâðýdý 

3 adet siyah büyük düðme 

9 adet renkli düðme

Makas

Yapýþtýrýcý

Beyaz tuvalet kâðýdý

Büyük bir gemide her türden canlýlarla yolcu-
luk yapmaya ne dersiniz? Böyle bir geminin kap-
taný olmak, kim bilir ne kadar zordur. Allah’ýn iz-
niyle Hazreti Nuh, bunu baþarmýþ. Hem gemi
yapmýþ, hem de bu gemiyi kullanmýþ. O sýrada
neler yaþandýðýný merak mý ediyorsunuz? 

Ýþte hikâyesi:

Hazreti Nuh, ailesi ile birlikte
güzel bir ülkede yaþýyormuþ. Ama
orada yaþayan insanlar, Allah’a
inanmýyorlarmýþ. Hazreti Nuh,
onlarý uyarsa da dinlemiyorlarmýþ.

Bir gün Allah, Hazreti Nuh’a
bir gemi yapmasýný emretmiþ. 

Hazreti Nuh da ailesi ile bir-
likte büyük bir gemi yapmýþ. Ge-
minin büyük bir bölümünü de yi-
yeceklerle doldurmuþ.

Yine Allah’ýn izniyle gemiye,
her cinsten birer çift hayvan almýþ.
Fil, maymun, ayý, kedi, inek ve da-
ha bir çok hayvan... Birden gök gürlemiþ ve günlerce yaðmur yaðmýþ. Yeryüzü sularla
kaplanmýþ. Gemi sularýn yükselmesi ile birlikte, hareket etmeye baþlamýþ. O kadar çok
yaðmur yaðmýþ ki her yer sular altýnda kalmýþ. Allah’a inanmayanlarýn hepsi boðulmuþ.
Hazreti Nuh ile birlikte gemiye binen insanlar ise bu büyük tehlikeden kurtulmuþ.

Þimdi, bir gemi yapmaya ne dersiniz?
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Nuh’un Gemisi

Çubuk makarnalarý geminin
bütün yüzeyine yapýþtýralým.

3 Düðmeleri de geminin uygun
bölümlerine yerleþtirelim.

6 Artýk gemimiz hazýr!

4 Daha sonra gemiyi, mavi fon
kâðýdýnýn üzerine yapýþtýralým. 

5

Gemi maketini etrafýndaki ke-
sik çizgilerden keselim.

Tuvalet kâðýtlarýndan küçük
parçalar kopartýp, yapýþtýrarak
bulut oluþturalým.
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Deve maketi 

Kahverengi pastel boya 

A4 ebadýnda turuncu renk-
li fon kâðýdý

Kýrmýzý yada kahve renkli
yün iplikler 

Yeþil mercimek 

Yapýþtýrýcý

Makas 

Sizce çölde açlýk ve susuzluða en fazla dayanan
hayvan hangisidir?

Tabi ki deve. 
Hazreti Salih denilince aklýmýza he-

men O’nun mucize devesi gelir. Çünkü
Hazreti Salih’in yaþadýðý yýllarda de-
ve ile ilgili çok ilginç bir olay ya-
þanmýþ. Merak mý ediyorsunuz?

Ýþte hikâyesi:

Hazreti Salih, çevresinde iyili-
ði ve doðru sözlülüðü ile tanýný-
yormuþ. Bu özelliklerinden dolayý
da insanlar tarafýndan çok sevili-
yormuþ. Yaþadýðý ülkedeki insan-
lar çok zengin ve çok uzun ömür-
lü imiþler. Hazreti Salih, onlara bu
zenginliði ve uzun ömrü Allah’ýn
verdiðini söylüyormuþ. Ama o in-
sanlar hâlâ Allah’a þükretmiyor-
larmýþ. Hazreti Salih’in söyledik-
lerini dinlemiyorlarmýþ. Yine o
insanlar, bir gün Hazreti Salih’e bir taþ göstererek, “Bu taþtan kýzýl tüylü, hami-
le bir deve çýkarmalýsýn. O zaman Sana ve söylediklerine inanýrýz.” demiþler. Haz-
reti Salih de el açýp Allah’a dua etmiþ. Ardýndan taþ hareketlenmeye baþlayarak
ikiye ayrýlmýþ. Taþa bakan insanlar, kýzýl tüylü bir devenin çýktýðýný görünce çok
þaþýrmýþlar. Hazreti Salih bu olayýn, Allah’ýn izniyle gerçekleþen bir mucize
olduðunu anlatmýþ.

Þimdi, tüylü bir deve yapmaya ne dersiniz?
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Tüylü Deve

Sonra da deve maketinin baþýný
kahverengi pastel boya ile bo-
yayalým.

3 Ardýndan yün ipliklerden, 2 cm
uzunluðunda kesip, devenin
üzerine yapýþtýralým. 

6 Artýk devemiz hazýr!

4 Devenin gözüne mercimek
yapýþtýrmayý unutmayalým.

5

Önce deve kalýbýný kesik çizgi-
lerin etrafýndan keselim.

Son olarak da tamamladýðýnýz
deveyi, turuncu fon kâðýdýna
yapýþtýralým.
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Kâbe’yi hiç gördünüz mü?
Her yýl birçok insan, hac görevini yerine getirmek

için Mekke’ye gider ve Kâbe’nin etrafýnda dönerek ta-
vaf eder. Bu görevi yerine getiren herkes çok mutlu
olur. Peki, Kâbe’nin nasýl kurulduðunu merak ediyor
musunuz?

Ýþte hikâyesi:

Kare kutu

A4 ebadýnda siyah eliþi kâðýdý

4cm geniþliðinde kahverengi
kare eliþi kâðýdý

Beyaz pullar

Yapýþkanlý sarý sim

Parlak fon kartonu

Yapýþtýrýcý 

Makas 

Allah tarafýndan Hazreti
Ýbrahim’e çok genç yaþta pey-
gamberlik görevi verilmiþ.

Ardýndan Hazreti Ýbrahim,
herkese Allah’ýn, emir ve istek-
lerini anlatmýþ. Hazreti Ýbra-
him’in, uzun yýllar sonra Ýsma-
il adýnda bir oðlu olmuþ. Onu
çok sevmiþ. Aradan yýllar geçmiþ ve oðlu Ýsmail büyümüþ. Sonra Allah, Hazreti Ýbra-
him’e Kâbe’yi inþa etmesini emretmiþ. Ýsmail de taþ taþýyarak babasý Hazreti Ýbra-
him’e yardýmcý olmuþ. Ýkisi birlikte Cebrail adlý meleðin tarifine uygun olarak
Kâbe’yi inþa etmeye baþlamýþlar. Kýsa süre içersinde Kâbe’nin duvarlarý yükselmiþ.
Bunun üzerine Hazreti Ýbrahim’in boyu duvara yetiþemez olmuþ. Bunu gören Haz-
reti Ýsmail, büyük bir taþ getirmiþ. Hazreti Ýbrahim de bu taþa çýkarak Kâbe’nin du-
varlarýný tamamlamýþ. 

Yine Allah’ýn emriyle, Hazreti Ýbrahim çevresindeki herkesi Kâbe’ye davet etmiþ.
Kâbe’de ilk tavafý Hazreti Ýsmail’le birlikte yapmýþlar. 

Þimdi, Kâbe maketi yapmaya ne dersiniz?
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Kâbe Maketi

Eliþi kâðýdýyla kutuyu kapla-
yalým.

3 Kutuya sim ve pul yapýþtýrarak
süsleyelim.

6 Artýk Kâbemiz hazýr!

4 Ardýndan, Kâbe’nin kapýsýný
oluþturmak için kahverengi eli-
þi kâðýdý keselim ve kutuya ya-
pýþtýralým.

5

Siyah eliþi kâðýdýný, kutunun
ölçüsüne uygun olarak keselim.

Son olarak parlak folyo kâðý-
dýný daire þeklinde kesip, make-
timizi üstüne yapýþtýralým.
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2 adet küçük plastik kap

Ýstediðiniz renkte rafya

Bir adet küçük elbise askýsý

Delgeç

Makas

Hazreti Þuayb, çok güzel konu-
þan iyi bir insanmýþ. Bir gün Allah
tarafýndan, Kýzýldeniz sahilinde bu-
lunan bir ülkeye peygamber olarak
gönderilmiþ. 

Orada yaþayan insanlar, ken-
di yetiþtirdikleri meyve ve sebze-
leri pazarlarda satýyorlarmýþ. An-
cak satarlarken ölçüye hiç dikkat
etmiyorlarmýþ. Bir gün Hazreti
Þuayb, bu durumu görmüþ ve
çok üzülmüþ. Hemen satýcýlarla
konuþmaya karar vermiþ. “Sattý-
ðýnýz þeyleri ölçüp tartarken tera-
zilerinize çok dikkat edin. Allah,
baþkalarýnýn hakkýný yiyenleri sevmez. Hem kazancýnýzýn bereketini göremezsiniz.
Sakýn eksik tartmayýn.” demiþ. O günden sonra insanlar teraziyi çok dikkatli kul-
lanmýþlar. Ayný zamanda Allah’ýn bütün emirlerini yerine getirmeye çalýþmýþlar. 

Þimdi, bir terazi yapmaya ne dersiniz? 

Hiç pazara gittiniz mi? O hâlde terazide meyve
ve sebzenin nasýl tartýldýðýný görmüþsünüzdür. Es-
kiden satýcýlar, mallarýný, iki yanýnda iki kefesi olan
terazilerde tartarlardý. Peki yýllar önce yaþayan
Hazreti Þuayb’in teraziler hakkýnda neler düþün-
düðünü merak edi-
yor musunuz?

Ýþte hikâyesi:
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Terazi

Sonra da plastik kaplarý üç ta-
raftan delgeçle delelim.

3 Ardýndan 6 adet, 20 cm uzunlu-
ðunda rafya keselim.

6 Artýk terazimiz hazýr!
Ýsterseniz, plastik kaplardan bi-
rine mercimek birine de makar-
na koyarak tartabilirsiniz.

4 Kestiðimiz rafyalarý delgeçle
deldiðimiz deliklerden geçire-
lim.

5

Önce askýmýzý, istediðimiz þe-
kilde rafya ile kaplayalým.

Son olarak rafyalarý askýmýzýn
uçlarýna baðlayalým.
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Küçük bir sepetiniz oldu mu? Peki, siz bu se-
petinizle hiç suda yüzdünüz mü? Hayal edin!
Mýþýl mýþýl uyuyan bir bebek, sepet içersinde ne-
hirde yüzüyor. Ne kadar ilginç deðil mi? Týpký
Hazreti Musa’nýn yaþadýðý gibi. 

Ýþte hikâyesi:

Ýstenilen büyüklükte bir kutu 

Kahverengi fon ya da eliþi
kâðýdý

Fýndýk kabuðu

Makas

Yapýþtýrýcý 

Çok eskiden Firavun adýnda
kötü kalpli bir kral yaþarmýþ. Bir
gece kral çok ilginç bir rüya gör-
müþ. Rüyasýnda bir erkek çocuk
büyüyüp onun yerine, ülkeyi
yönetiyormuþ. Bu rüyasýndan
çok etkilenen kral, askerlerine o
yýl doðan bütün erkek bebekleri
öldürmelerini emretmiþ. Hazreti
Musa da o yýl doðmuþ. Annesi, bebeðinin
öldürüleceðini duyunca çok üzülmüþ. Ama bir
süre sonra Allah’ýn emriyle bebeðini bir sepete koyarak
nehre býrakmýþ. Sepet, nehrin akýntýsý ile sarayýn önüne kadar gelmiþ. Sepeti görüp
açan hizmetçiler, bebeði görünce çok þaþýrmýþlar. O’nu hemen saraya götürmüþler.
Firavun’un hanýmý, bebeði çok sevmiþ. Sarayda büyümesi için Firavun’u ikna et-
miþ. Hiç çocuklarý olmadýðý için Firavun bu teklifi kabul etmiþ. Hazreti Musa, o
günden sonra, büyüyünceye kadar sarayda yaþamýþ.

Þimdi, bir sepet yapmaya ne dersiniz?
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Sepet

Ardýndan kutunun dýþýna fýndýk
kabuklarýný yapýþtýralým.

3 Yapýþtýrma iþlemi bittikten son-
ra, kurumasý için biraz beklete-
lim.

6 Artýk sepetimiz hazýr!

4 Arta kalan fon kâðýdý ile sepetin
sapýný oluþturalým. 

5

Önce kutunun içini kahverengi
fon kâðýdý ile kaplayalým.

Sepetin sapýný da fýndýk kabuk-
larýyla kaplayalým.
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Metal renkli pullar

A4 ebadýnda beyaz karton

Makas

Yapýþtýrýcý

Hiç demirden bir yelek gördünüz mü? Ona, do-
kunduðunuzda çok sert olduðunu hissedebilirsiniz.
Eskiden insanlar savaþýrken korunmak için demir-
den yelekler giyerlermiþ. Buna “zýrh” derlermiþ. 

Dünyada ilk zýrhý, Hazreti Davud yapmýþ. Nasýl
yaptýðýný merak mý ediyorsunuz?

Ýþte hikâyesi:

Hazreti Davud, yaþa-
dýðý ülkede hem peygam-
berlik hem de hükümdarlýk
yapýyormuþ. Buna raðmen
Hazreti Davud, bir meslek öðre-
nebilmek için Allah’tan yardým is-
temiþ. Allah, Hazreti Davud’un dua-
larýný kabul etmiþ. Bir süre sonra Hazreti
Davud, çok sert olan demir’i yumuþatmayý
öðrenmiþ. Önce demiri kýzgýn ateþte eritiyormuþ.
Sonra da ona istediði þekli veriyormuþ. Daha sonralarý
Hazreti Davud, askerlerin savaþýrken giyebileceði demirden
zýrhlar yapmaya baþlamýþ. Bu zýrhlarý giyen askerler, savaþýrken hiç zarar
görmüyorlarmýþ. Böylece Hazreti Davud zýrh yaparak para kazanmaya baþlamýþ. Bir-
çok kiþi de Hazreti Davud sayesinde demiri eritip ona þekil vermeyi öðrenmiþ.

Þimdi, bir zýrh yapmaya ne dersiniz?
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Zýrh

Sað ve sol kenarýndan kol yer-
lerini keselim..

3 Zýrhýn yakalarýný oluþturmak
için, üstteki iki ucu üçgen þek-
linde katlayýp yapýþtýralým.

6 Artýk zýrhýmýz hazýr!

4 Ardýndan zýrhýn omuzlarýný
yapýþtýralým.

5

Kartonu, iki kenarý tam ortaya
gelecek þekilde katlayalým.

Son olarak pullarý omuz hi-
zasýndan baþlayarak, hiç boþluk
býrakmadan yapýþtýralým.
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Kuþ maketi 

Kuru çay

Yeþil mercimek

Beyaz renkli tuvalet kâðýdý

Ýnce kurdele 

Yapýþtýrýcý

Makas

Delgeç

Dünyada kuþlar, karýncalar, kediler ve daha sa-
yamadýðýmýz birçok hayvan var. 

Bizler hep bu hayvanlarla konuþmak isteriz. Ama
bu özelliði Allah, sadece Hazreti Süleyman’a vermiþ.

Hazreti Süleyman’ýn hayvanlarla nasýl konuþtu-
ðunu merak ediyor musunuz?

Ýþte hikâyesi:

Hazreti Süleyman, son
derece akýllý ve bilgili bir in-
sanmýþ. O, Allah’a her zaman
þükrediyor ve O’nun emirle-
rini yerine getiriyormuþ. 

Bir gün Hazreti Süley-
man, Allah’a dua ederek yer-
yüzündeki bütün canlýlarýn
kendi emrine verilmesini iste-
miþ. Allah, Hazreti Süley-
man’ýn bu duasýný kabul et-
miþ. O’na, hiç kimseye nasip
olmayan bir zenginlik ve ye-
tenek vermiþ. O günden son-
ra Hazreti Süleyman, bütün
hayvanlarla konuþmaya baþlamýþ. Hayvanlarý eðiterek onlardan büyük bir ordu kur-
muþ. Özellikle kuþlarýn orduda çok önemli görevleri varmýþ. Bazý kuþlar, Hazreti
Süleyman’ýn postacýlýðýný yaparak, mektuplarýný götürüp getiriyorlarmýþ. Bazýlarý da
orduya gözcülük yaparak gördüklerini Hazreti Süleyman’a anlatýyorlarmýþ. 

Þimdi, bir kuþ mobili yapmaya ne dersiniz?
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Kuþ Mobili

Tuvalet kâðýdýný, küçük parça-
lara bölerek kuþun gövdesine
yapýþtýralým.

3 Ardýndan kuþun gözüne merci-
mek yapýþtýralým.

6 Artýk kuþumuzu asabiliriz!

4 Kuþun, gagasýna da kuru çay ta-
nelerini yapýþtýralým.

5

Önce kuþ maketini, etrafýndaki
kesik çizgilerden keselim. Son-
ra da kuþun kanadýný gövdesine
monte edelim.

Son olarak kuþun, sýrtýndan del-
geçle delerek kurdele geçire-
lim..
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A4 büyüklüðünde istediðiniz
renkte karton

Kahverengi fon kâðýdý 

Plastik tabak, kaþýk, çatal ve
peçete kâðýdý

Yeþil, sarý ve kýrmýzý renkli
grapon kâðýdý

Yapýþtýrýcý

Peçete 

Makas

Acýktýðýmýz zaman hemen annemize “Yemek
hazýr mý?” diye sorarýz. Annemizin hazýrladýðý
lezzetli yemekleri afiyetle yedikten sonra da Al-
lah’a þükrederiz. Hazreti Ýsa da yýllar önce arka-
daþlarýna Allah’ýn izniyle çok güzel bir sofra
hazýrlamýþ. Nasýl mý?

Ýþte hikâyesi:

Hazreti Ýsa, doðduðun-
da birçok mucize gerçekleþ-
miþ. Bu mucizelerden en
önemlisi de Hazreti Ýsa’nýn
bebekken konuþmasýymýþ.
Hazreti Ýsa, doðar doðmaz
çevresindekilere, büyüdü-
ðünde peygamber olacaðýný
söylemiþ. Bunu duyan in-
sanlar, çok þaþýrmýþlar.

Yýllar sonra Hazreti Ýsa,
herkese Allah’ýn varlýðýný ve birliðini anlatmaya baþlamýþ. Bir gün Hazreti Ýsa’ya,
yakýn arkadaþlarý “Biz senin anlattýklarýna inanýyoruz. Ancak þu anda Allah ta-
rafýndan yiyecekler gönderilirse daha çok inanýrýz.” demiþler. Bunun üzerine Hazre-
ti Ýsa, Allah’a dua etmiþ. Hemen orada yiyeceklerle dolu bir sofra belirmiþ. Arka-
daþlarý þaþkýnlýk içinde Allah’a þükretmiþler. Daha sonra afiyetle o güzel yemekler-
den yemiþler.

Þimdi, güzel bir yemek tabaðý hazýrlamaya ne dersiniz?



21

21

Yemek Tabaðý

Sonra da kesilen grapon kâðýt-
larýný avucumuzda yuvarlaya-
rak domates ve kývýrcýk salata
yapalým.

3 Ardýndan eliþi kâðýdýna çizilen
balýk resimlerini keselim.

6 Tabaðýn yanýna da peçete,
kaþýk, çatal ve bardak yapýþ-
týralým.
Artýk yemek tabaðýmýz hazýr!

4 Oluþturduðumuz þekilleri de ta-
baða yapýþtýralým.

5

Önce grapon kâðýtlarýný, küçük
parçalar hâlinde keselim.

Son olarak yemek tabaðýný
renkli fon kartonunun üzerine
monte edelim.
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Kitaplar, bizler için çok deðerlidir. Çünkü oku-
dukça güzel bilgiler öðreniriz. Özellikle sevdiðimiz
kitaplarýn hiç zarar görmesini istemeyiz. Onlarý ki-
taplýklarda ya da kutularýn içinde muhafaza ederiz.
Peki, yüce kitabýmýz Kur’ân-ý Kerîm’in, Allah ta-
rafýndan nasýl gönderildiðini ve muhafaza edildiðini
biliyor musunuz?

Ýþte hikâyesi:

Peygamber Efendimiz Hazreti
Muhammed (sallallahu aleyhi ve-
sellem) kýrk yaþýndaymýþ. Sýk sýk
Nur Daðý’na çýkarak orada ibadet
ediyormuþ. Yine bir gün Peygamber
Efendimiz, Nur Daðý’na çýkmýþ. Bu
sýrada Allah tarafýndan gönderilen
Cebrail isimli bir melek, Peygamber
Efendimizin yanýna gelmiþ. O’na
“Oku!” demiþ. Peygamber Efendi-
miz de þaþkýnlýk içerisinde okuma
bilmediðini söylemiþ. Cebrail Aley-
hisselâm, üçüncü kez “Oku!” deyince, Peygamber Efendimiz de “Ne okuyayým?”
diye sormuþ. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselâm, Kur’ân-ý Kerîm’in ilk âyetini,
Peygamber Efendimize bildirmiþ. Uzun bir süre içerisinde Kur’ân-ý Kerîm’in bütün
âyetleri bu þekilde tamamlanmýþ. O günden beri Kur’ân-ý Kerîm bütün
Müslümanlar tarafýndan okunmuþ. Ona çok güzel, süslü kutular yapmýþlar. 

Þimdi, bir muhafaza kutusu yapmaya ne dersiniz?

Kapaklý bir kutu

Yeþil fon kartonu

Yapýþtýrýcý

Delgeç

Pul ve sim

Kurdela
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Kur’ân Muhafaza Kutusu

Kapaðýn kopan parçasýný da
kutunun diðer tarafýna yapýþ-
týralým.

3 Ardýndan yeþil fon kartonuyla
kutuyu kaplayalým.

6 Artýk Kur’ân muhafaza kutu-
muz hazýr!

4 Kutunun üzerini sim ve pullarla
süsleyelim.

5

Kutumuzun kapaðýný, makas
yardýmýyla ortadan ikiye kese-
lim.

Son olarak iki kapaðýn kenar-
larýný ortalayarak delgeçle dele-
lim. Bu deliklerden kurdelayý
geçirip baðlayalým.
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Hünerli Eller Faaliyet Kitabýndaki faaliyetleri baþarýyla

uygulayan ........................................ný tebrik ediyoruz.

Muþtu Yayýnlarý
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