


Ağacın Tanıtımı: Bu ağacın, dört haftayı temsil eden 4 büyük dalı vardır. Günleri de temsil 
eden 31 tane küçük dalı vardır. Her küçük dalda 5 vakit namazı temsil eden yaprakları vardır. 
Ayrıca her küçük dalda günlük sadakayı temsil eden bir meyve bulunur (bu sadaka maddi 
veya manevi olabilir).  
 
Yani;  
HER BÜYÜK DAL  : BİR HAFTA  
HER KÜCÜK DAL  : BİR GÜN  
HER YAPRAK  : BİR NAMAZ VAKTI  
HER MEYVE   : BİR SADAKAYI                temsil eder. 

 
Kullanım Kılavuzu: Her ayın başında, ayı temsil eden büyük dal ve haftayı temsil eden küçük 
dal ile başlanır. Vaktinde kılınan her namazın ardından bir yaprak yeşil renkle boyanır. Şayet 
namaz kaza olarak kılındıysa yaprak sarı renkle boyanır. Sadakayı temsil eden Meyveye gelin-
ce o da kırmızı renkle boyanır.

Puan Sistemi

Namaz Ağacının düzenli olarak tutulması, çocuklar arasında tatlı rekabet oluşturmak ve dü-
zenli takiplerinden ötürü küçük ödüller verebilmek amacıyla puan sistemi oluşturulmuştur.

Buna göre;

Kılınan Namaz Kaçan Namaz Verilen Sadaka Verilmeyen Sadaka Anne-Baba ‘ya İtaat Anne-Baba’ya 
İtaatsizlik

+3puan -2puan +2puan 0puan +2puan -5puan

*Bir Namaz Ağacı dönemi boyunca Anne-Baba’ya itaat bölümünden hiç siyah dalı bulunma-
yan öğrenciler +39 ek puan alacaktır.

** Bir öğrencinin alabileceği maksimum puan 571 puandır. Ödül aralığı 571 puan üzerinden 
belirlenecektir. 

Ağacın amacı nedir ? 

Çocukları güzel bir yöntemle namaza teşvik etmek ve namaza alıştırmak.

Çocukları sabra alıştırmak, öyle ki yemyeşil bir ağaç elde ettiğinde bir ödül kazanmak. 

Anneye Babaya itaat: Çocuk annesini babasına itaat ettiğinde o günü temsil eden küçük dalı 
kahve renkle,                    

çocuk yaramazlık yapıp söz dinlemediğinde siyah renkle boyanır.  
 



 Ayrica Bu Hususlara da Muhakkak Dikkat Edilmesi Gerek :  

1. Namazin tamamen Allah rızası için kılınması gerektiğini çocuğa anlatılmalı.

2. Her ağaç ( resmi) çocuk odasında veya çocuğa ait bir dolaba asılırsa verimli olur. 

3. Cocukta bıkkınlık görüldüğünde anne ve babalar bizzat ilgilenip ağacı kendileri boya-
malı. 

4. Cocuk tatlı bir dille namaza çağrılmalı. 

5. Cocuk, namaz vakti girdiğinde namaza çağrılmalı çünkü namaz vaktini seçemeyebilir. 

6. Ilk haftanın ardından çocukta bıkkınlık görülebilir. Bu durumda büyük bir teşvikle ço-
cuğu tekrar heveslendirin. 

7. Agacin tümü bittiğinde ve yemyeşil bir hal aldığında, çocuk ödüllenir, arkadaşlarına ça-
ğırarak küçük bir kutlama halinde de yapılabilir.


