Bebeklik Öncesi Çocuk Eğitimi

Anne-Babalar genelde çocukların dini eğitimi hususunda ne yapacaklarını maalesef
bilmemekteler.

Çocuğun dini eğitimi de her eğitim konusu gibi aslında anne babaya düşen bir görevdir.

Ancak çocuğuna birşey öğretebilmek içinde anne-babaların önce kendilerini eğitmeleri
gerekmektedir.

Bu bölüm öncelikle bilmeyen büyüklere ve onlar vasıtasıyla da çocuklara eğitim için yaş
gruplarına göre yapılması gereken pratik uygulamaları içermektedir.
1.
İmsaktan önce kalkıp teheccüd namazı kılmaya çalışın. 2.
Özellikle baba beş
vakit namazını cemaat ile vaktinde eda etmeli. Anne ise beş vakit namazını evinde vaktinde eda
etmeli.
3.
Her gün
yüksek sesle evinizde Kur’an-ı Kerim’i okunmalısınız.
4.

Çocuk temizliğe alıştırılmalı.

5.

Çocuk çıplak durmamalı ve mevsime uygun elbise giymeli.

6.

Çocuk aşırı derecede öpülmemeli böylelikle birçok kötülükten kurtulur.

7.

Anne mecbur kalmadığı müddetçe çocuğunu iki sene emzirmeli.

8.
Çocuk yemeğini vaktinde ve gerektiği kadar yemeye alışmalı. Böylelikle çocuk
çocukluğundan beri dakikliğe alışmalı.
9.

Çocuk aşıları vaktinde yapılmalı ve sağlık kontrolünden geçmeli.

10.

Çocuğa saygı gösterilmeli ve onunla edeple konuşulmalı ve dövülmemeli .

11. Çocuğa hikaye anlatırken cesur ve Allah kulu olan kimselerin hayatları anlatılmalı. Korku
hikayeleri anlatılmamalı.
12.

Her ay çocuk için dua istemek gayesiyle Huzur’a (a.b.a.) bir mektup yazılmalı.

13.

Çocuğa çocukluğundan beri Vakf-ı No (hayatı dine adanmış çocuk) olduğunu anlatınız.
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14. Önce çocuğa dilediği bir şey veriniz. Sonra teşvik yoluyla elindekinden bir miktarını
başkalara vermesini sağlayınız. Böylelikle çocuk Allah yoluna harcamaya, akraba ve fakirlere
yardım etmeye alışacaktır. Çocuk, hayırlı şeylerde iş birliğe alıştırılmalı. Ayrıca Vakar-ı Amel’e
alışmalı.
15.

Çocuk yalnız değil, gözünüzün önünde oynamalı.

16. Çocuğunuz için hep dua ediniz özellikle şu kelimelerle dua etmeli siniz: "Rabbenâ heblenâ
min ezvacinâ ve zürriyyâtinâ gurrete e'yünivvecalnâ lil müttegîne imâmâ" "Ey Rabbim, bizlere
gönlümüzün huzuru eş ve gözümüzün nuru çocuklar bağışla ve bizi takva sahiplerine imam kıl."
17. Anne baba her ay çocuğa vermesi gereken eğitimi aksatmadan vermeli. Aşağıda
yazılanlardan daha fazlasını ezberletebilirler. Çocuk yeni bir şey öğrendiğinde eskisini
unutmamalı. Öğretilenler sık sık tekrar edilmeli.
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