
EV OKULU ÇALIŞMALARINA 
ONLİNE DEVAM EDİYORUZ!

Türkiye’de ilk defa YEKDER’in uygulamaya koyduğu ve patentine sahip olduğu Ev Okulu çalışması
9-11 yaş arası (ilkokul dönemi) çocuklara yönelik, 7-10 kişilik gruplar hâlinde evlerde veya kurumlarda 

yürütülen, iki yaz ve iki kış dönemi devam eden aşamalı bir dini eğitim programıdır. 

2002 yılından itibaren titizlikle devam ettirilen çalışmayı bugüne kadar binlerce öğrenci tamamlamıştır.
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1. GÜN - BİREYSEL DERS

2. GÜN - BİREYSEL DERS

3. GÜN - BİREYSEL DERS

Kur’an-ı Kerim 
Yüzünden Okuma ve Ezber

Kur’an-ı Kerim 
Yüzünden Okuma ve Ezber

Dinî Bilgiler

Her öğrenciye 15 dakika süre ayrılır.

Her öğrenciye 15 dakika süre ayrılır.

40 dakikalık bir süre ayrılır.

Kur’an’ı Kerim’i yüzünden okuması dinlenir.

Kur’an’ı Kerim’i yüzünden okuması dinlenir.

Dini bilgiler alanından (siyer, ahlak, ilmihal) 
ilgili konu işlenir.

Ezber dinlenir.

Ezber dinlenir.

Dersin işlenişinde interaktif uygulamalar 
kullanılır.



KUR’AN-I KERİM / YÜZÜNDEN OKUMA
Kur’an-ı Kerim dersleri öğrenciler ile birebir ders şeklinde yapılır.

Dersin işlenişinde öğrencilerin seviyelerine uygun yöntem ve oyunlar seçilir.

KUR’AN-I KERİM
YÜZÜNDEN 

OKUMA

Elif Bâ Seviyesi Orta Seviye 

İleri SeviyeBaşlangıç Seviyesi 

Dersin bir iki gün öncesinde öğrenciden 
işlenilecek konuya göz atması, dersler 
yapıldıkça da tekrarını yapması istenir. 

Ders saatinde Elif Bâ’nın ilgili sayfası 
ekranda paylaşılarak öğrenci ile harfleri 
tanıma ve ses çalışma yapılır. 

Dersin bir iki gün öncesinde öğrenciye yarım sayfa okuma 
görevi verilir. Öğrenciden en az 5 defa okuması istenir.

Ders saatinde eğitimci öğrencinin hazırlandığı yarım 
sayfalık kısmı dinler. Bunu yaparken de mahreç ve 

öğrenilen tecvid kurallarına uygun olmasına dikkat eder.

Ayrıca öğrencilerden bireysel olarak bir 
hatime başlamaları istenir. Eğitimci, ders günü 

öğrencinin hatim için kaç sayfa okuduğunu 
öğrenerek, öğrenci takip sayfasına not eder.

Dersin bir iki gün öncesinde öğrenciye 1 sayfa 
okuma görevi verilir. Öğrenciden en az 5 defa 

okuması istenir.

Ders saatinde eğitimci öğrencinin hazırlandığı 1 sayfalık 
kısmı dinler. Bunu yaparken de mahreç ve öğrenilen tecvid 

kurallarına uygun olmasına dikkat eder.

Ayrıca öğrencilerden bireysel olarak bir hatime başlamaları 
istenir. Eğitimci, ders günü öğrencinin hatim için kaç sayfa 

okuduğunu öğrenerek, öğrenci takip sayfasına not eder.

Dersin bir iki gün öncesinde 
öğrenciye ayetlerin bitimi göz 
önünde bulundurularak yaklaşık 3 satır 
okuma görevi verilir.

Ders saatinde ise, eğitimci öğrencisiyle 
birlikte verdiği ayetlerin kelime kelime 
talimini yapar. 

!
Tecvid, ilk olarak Kur’an-ı Kerim’in yüzünden okunması 
ve ezber çalışmalarında eğitimcinin uygulamalarıyla 
gösterilmiş/fark ettirilmiş olunur. Sonrasında öğrencilerin 
ihtiyaç ve seviyelerine göre Eğlenerek Tecvid Öğrenelim 
kitabından ilgili konular yansıtılarak işlenir. Tecvid 
öğretiminde konuyla ilgili oyunlar oynatılabilir



KUR’AN-I KERİM
EZBER

Eğitimci, öğrencinin ezber 
görevini bir ders önceden 
verir.

Öğrenciyi ezber konusunda 
görevlendirirken surenin/
duanın okunuşunu 
okuyarak yapar. 

Sûredeki/duadaki 
mahreci zor olan harflerin 
ve telaffuzu zor olan 
kelimelerin talimini 
öğrenciye yaptırır.

Öğrenci ezberlemesi 
gereken sûreyi/duayı 
çalışır. Ezber için belirlenen 
zamanda da ezberini verir. 
Ardından yeni ezber için 
önceki adımlar takip edilir.

Ezber görevi olarak 
verilecek sûre veya 
dualarda belli bir sıralama 
takip edilir. Bununla 
ilgili hazırladığımız 
“Ezber Çizelgesi” takip 
edebilirsiniz.

Bir sûreyi/duayı 
üç dört hafta 
veremeyen 
öğrenciye yeni 
ezber görevi 
verilir. Sonrasında 
ezberlemede 
zorlanılan bu 
sureye/duaya geri 
dönülür

Uzun sûreler/
dualar öğrencinin 
kapasitesine 
göre iki ya da 
üç parça halinde 
ezberletilebilir.
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Eğitimci, sureyi/
duayı okuyarak 
oluşturduğu ses 
kaydını öğrenciye 
göndererek birkaç 
defa dinlemesini 
ister.
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Konular örnek olay yöntemiyle 
işlenebilir.

Konuları destekleyecek, heyecan 
ve motivasyonu arttıracak dini 
çocuk şarkıları ve ezgileri birlikte 
söylenebilir.

Konuların işlenmesinde zihin ve 
kavram haritaları interaktif olarak 
kullanılabilir.

Alt başlıkları maddeli bir 
şekilde sıralanan konular 
işlenirken etkinliklerden 
yararlanılabilir.

Konuyla ilgili kavramlar 
bulmacalar ile 
pekiştirilebilir.

Konulara uygun videolardan 
yararlanılabilir.

Konulara uygun afişler yaptırılıp, 
birlikte okuma etkinlikleri yapılabilir.

Bilgi ve kavramları pekiştirecek 
konular https://learningapps.org/ 
web sitesinden yararlanılarak online 
oyunlara dönüştürülüp öğrencilerle 
paylaşılabilir. 

Ders sonu değerlendirmeleri 
yarışmalara dönüştürülebilir.
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ONLİNE EV OKULU EĞİTİMLERİNDE

Uygulanabilecek ilke ve yöntemler 

Yapılabilecek oyun ve etkinlikler

Dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılabilecek hatim ve ezber takip çizelgeleri konusunda 
ayrıntılı bilgi ve destek için bizlere ulaşabilirsiniz.

Kur’an dersini destekleyecek materyaller

Ders içi oyun örnekleri

Yarışma ve okuma etkinlik videoları

Dini bilgiler öğretiminde yapılabilecek uygulamalar konusunda 
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İrtibat için: yekdercocukegitimleri@gmail.com

Sosyal medya hesaplarımız:

@cocukegitimindeoyunetkinlik




