
 

 

           AİLE PROGRAMI 

1- Aile fertleri, anne/baba ve çocuklar haftada bir defa, aynı gün ve aynı saatte toplanır. Toplantı süresi 1,5 

saattir. Toplantıyı baba yönetir. 

2- Oturuma Hamdele/Salvele/besmele ve kısa bir dua ile başlanır. 

3- Kısa bir Kur’an okunur, meali verilir, okunan ayetlerin tefsiri yapılır. (1. hafta Kur’an ayetlerini evin en küçük 

çocuğu okur. 2. hafta onun büyüğü, 3. hafta onun büyüğü…4. hafta anne, 5. Hafta baba okur) Okunan 

ayetler düzeltilir, gerekiyorsa tabletten/bilgisayardan birkaç defa dinlenir. 

4- Çocuklar için hazırlanmış “Peygamberler Kıssaları” kitabından bir bölüm okunur. 

a- Çocuklar İçin Dini Hikâyeler - Seyyid Kutub, Abdulhamid Cude es-Sahhar 

b- Peygamberler Kıssaları - Hasan en Nedvi 

5- Ailenin genel durumu konuşulur. 

a- Çocukların dersleri, okulları, eksikleri, ihtiyaçları, istekleri… 

b- Annenin beklentileri, sıkıntıları, eksikleri, ihtiyaçları, istekleri... 

c- Babanın beklentileri, sıkıntıları, eksikleri, ihtiyaçları, istekleri... 

d- Ailenin ekonomik durumu, aile bütçesi, 

e- Büyükleri ziyaret, kabir ziyareti, vefat etmiş aile büyüklerine dua. 

f- Komşu ve akrabaların düğün, nişan, hastalık, ölüm, doğum gibi durumları. 

(Bu şıkların tamamının her hafta konuşulması gerekmez. İhtiyaca göre davranılır. Şıklardan bazılarının 

hiç konu edilmemesi uygun değildir.) 

6- Peygamberimizin (as), Sahabenin (ra), Müslüman önderlerin hayatından kısa bir kesit ya da özlü bir söz 

paylaşılır 

7- İmanın şartları, İslam’ın şartları, Ahlak Esasları konu olarak işlenir. 

8- Asr suresi okunur, meali verilir, kısa bir dua ile program sonlandırılır.. 

Notlar:  

1- Bölümler 15, 20 dakikayı aşmamalıdır. 

2- Anne, baba birbirine oturum boyunca saygılı davranmalıdır. Bu saygı çocuklara hissettirilmelidir. 

3- Çocuklara değer verilmeli, onlara “sizi çok seviyoruz” denilmelidir. 

4- Bağırmak, sert şekilde emretmek, azarlamak, küçümsemek gibi tavırlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. 

5- Şefkat, merhamet ve muhabbet ortamı oluşması için sabırlı olunmalı, ancak laubaliliğe izin verilmemelidir. 

6- Oturum bitince çocuklara minik ödüller verilmelidir. 

7- Baba, anneye en az iki ayda bir kez hediye vermelidir. 

8- Anne babaya en az iki ayda bir kez jest yapmalıdır. 

9- Aile en az iki ayda bir küçük bir gezi yapmalıdır. 

10- Aile en az senede bir haftalık gezi yapmalıdır. 

11- Aile, çocuklara sadaka vermeyi öğretmelidir. 

12- Aile çocuklara dua etmeyi öğretmelidir. 

13- Aile ara sıra hep birlikte cemaatle namaz kılmalıdır. 

14- Aile imkânı varsa umre veya Hac planlaması yapmalıdır. 

15- Mümkünse arada bir akrabalar ile de beraber ders yapmalıdır. 

16- Bu program çocukların ilk ve orta öğretim çağında oldukları düşünülerek hazırlanmıştır. Buna uymayan 

aileler (çocukları evli olanlar, üniversite okuyor olanlar) programın muhtevasını değiştirmelidir.  


