
Çocuk
Dünyasında
Ramazan



Çocuklarımızla
her güne 1 ayet,
1 hadis, 1 dua,,1
bilmece, 1 Esma



1 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

O
Rahman'dır,
Rah�m'd�r.

Besmele
her
hayrın
(�y�l�ğ�n)
başıdır.

Er Rahman;
"Her şeye ve
herkese
merhamet
eden, şefkat
gösteren, �hsan
eden."

Allahım ben�
doğru yola
�let ve ben� o
yolda sab�t
kıl...

                 Am�n

Her �şe onunla
başlarız, �lk dua,
�lk yakarış ve �lk
n�yazımız. 

 
Besmele- B�sm�llah



2 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Ey �man edenler!
Sabrederek ve
namaz kılarak
Allah’tan yardım
d�ley�n. Şüphe
yok k� Allah
sabredenlerle
beraberd�r. 

   

Bakara Sures�, 153.

Ayet

Namaz
d�n�n
d�reğ�d�r.

 El-Mel�k:
"Mülkün,
ka�natın
sah�b�, mülk
ve saltanatı
devamlı
olan."

Allah’ım!
Küçücük eller�m�z�
sana açtık.
B�z� en sevd�ğ�n
çocuklardan eyle.
Hep güzel �şler
yapalım.

Müslamanların
namaz kılarken
döndüğü
kıbled�r.

Kabe



3 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Mü’m�nler
ancak
kardeşt�rler
.

Hucurat Sures�,
10. Ayet

Ey İnsanlar,
kardeş
olunuz.

El-Mü'm�n:
"Güven
veren,
em�n
kılan,
koruyan."

Allahım;
B�ze çok çok
�y�l�kler yapmayı
nas�p eyle.
Ağlayan bebekler�
susturalım.
Ağlayan çocukları
güldürel�m.

B�r ned�r?
Beş ned�r?
Kâbe dek�
taş ned�r?

Allah - Namaz -
Hacerül esved



4 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Gündüzün �k�
tarafında ve
gecen�n gündüze
yakın vak�tler�nde
namaz kıl. Çünkü
�y�l�kler kötülükler�
g�der�r. Bu, öğüt
alanlar �ç�n b�r
öğüttür.

 Hud Sures�, 114. Ayet

İy�l�k
konusunda
yarışınız.

El-Müheym�n:
"Her şey�
görüp
gözeten."

Sayıları Beşt�r,
Âlemlere
Güneşt�r. Bunları
Her Müslüman
B�l�r. 

     �slamın şartları

Allahım, 
Yaşlılara yardım
edel�m.
Aç kuşlara yem
verel�m.
Aç ked�lere yemek
verel�m.



5 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Rabb�n sadece
kend�s�ne kulluk
etmen�z�, ana
babanıza da �y�l�kle
davranmayı emrett�.

   İsra Sures� 23.ayet

Allah katında en
hayırlı amel
vakt�nde kılınan
namazdan sonra
anne babaya
yapılan �y�l�kt�r.

El-Azîz: "İzzet
sah�b�, her
şeye gal�p
olan."

Vakt� var,
abdest� var,
rekatı var,
secdes� var.

        Namaz

Allahım,
Anne-babamız
üzülmes�n.
Anne-babamız hep
gülsün.
Kardeşler�m�z hep
gülsün.



6 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Kuran okunduğu
zaman onu
d�nley�n ve susun.

 Araf Sures� 204.
ayet

S�z�n en hayırlınız
Kuran'ı öğrenen
ve
öğretenler�n�zd�r.

El-Hâlık:
"Yaratan, yoktan
var eden."

Oyuncağı olmayan
çocuklara oyuncak
ver Allah’ım.

İht�yacı olan çocukların
bütün �ht�yaçlarını ver.
Defter�, kalem�
olmayanlara, defter
kalem ver.
Ağlayan çocukları Sen
güldür Allah’ım.

Allahın sözüdür,
sevg�m�z�n
özüdür.

   Kuran-ı Ker�m



7 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Mü'm�nler ancak
kardeşt�r. Öyleyse
kardeşler�n�z�n
arasını düzelt�n.

  Hucurat Sures� 10. ayet

Kardeş�ne
gülümsemek dah�
olsa h�ç b�r �y�l�ğ�
küçümseme.

 El-Bâr�: "Her şey�
kusursuz ve
uyumlu yaratan."

Ey Güzel Allah’ım!
Ey çocukları çok seven
Allah’ım!

B�ze çok güzel �badet
yapmayı öğret.

Eğ�l�rs�n, Kalkarsın,
Engeller� ̇Yıkarsın,
Bazen Zamanı Gel�r
de, Sen Kabe’ye
Bakarsın.

      
      Namaz



8 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Rasulum de k�;
eğer Allah'ı
sev�yorsanız bana
uyunuz k� Allah'ta
s�z� sevs�n.

Al-� İmran Sures� 31.
ayet

K�ş�
sevd�ğ�yle
beraberd�r.

El-Musavv�r:
''Varlıklara
şek�l veren."

Allahım,
B�ze çok güzel
abdest almayı
öğret.
Yüzümüzü nurlu eyle.
Kalb�m�z� nurlu eyle

Kuranlarımızın
masasıdır

Onun üzer�ne koyar 
Bol bol okuruz
Kuranı

Rahle



9 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Allah'ın sana
�hsan ett�ğ� g�b�
sende �nsanlara
�y�l�k et.

Kasas Sures� 77. ayet

İnsanların en
hayırlısı �nsanlara
en faydalı
olanıdır.

 El-Vehhâb:

"Karşılıksız
h�beler veren,

çok fazla �hsan
eden."  

Allah'ım
B�ze çok güzel
namaz kılmayı
öğret.
B�ze oruç tutmayı
öğret.

İç�m�zdek� en
güzel duygu,

kalb�m�ze sevg�y�
k�m koydu.

       Allah



10 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Allah kend�s�ne
dayanıp
güvenenler�
sever.

 Al-� İmran Sures�   
 159. Ayet

Rabb�m
Allah'tır de ve
dosdoğru ol.

Er-Rezzâk:

"Bütün
mahlükatın
rızkını veren ve
�ht�yacını
karşılayan."

Ey çocukları
çok seven
Allah’ım!

 B�z� her türlü
kötülüklerden
koru.

N�yet� var,
sev�nc� var,
Sahuru var
sonuna kalanı
�ftar.

      

      Oruç



11 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

H�ç b�lenlerle
b�lmeyenler
b�r olur mu?

  Zümer Sures� 9.

Ayet

İl�m
öğrenmek her
müslümana
farzdır.

Allah'ım,

   B�zler�
Peygamber�m�z
g�b� kahraman ve
cesur eyle.

El-Alîm: "G�zl�
açık, geçm�ş,
gelecek, her
şey� en �nce
detaylarına
kadar b�len."

“ÇİNDE BİLE OLSA
ARAYIN BULUN!”

DİYOR PEYGAMBER.

AKILLARA NUR,

YÜREKLERE FER,

ONU BİLENİNDİR
BAŞARI, ZAFER…

 

        İl�m



12 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Bana dua
ed�ld�ğ�nde
dua eden�n
duasına
karşılık ver�r�m.

 Bakara Sures�
186. ayet

Yüce Allah
kend�s�ne dua
ed�lmes�n� ve
�stekte
bulunulmasını
sever.

Sen çocukların
duasını kabul
eders�n.

Dualarımızı
kabul eyle
Allah’ım.

El-Fettâh: "Her
türlü müşküller�
açan ve
kolaylaştıran,

darlıktan
kurtaran. "

GÖKTEN BİR ELMA
DÜŞTÜ, ONİKİ
PARÇAYA AYRILDI
ON BİRİNİ YEDİLER,

BİRİNE HAYIR
DEDİLER.

       

     Ramazan



13 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

B�r selam �le
selamlandığınız
zaman s�zde
ondan daha güzel�
�le selamlayın
yahut aynı �le
karşılık ver�n.

 N�sa Sures� 86. Ayet

Aranızda
selamı
yayınız.

B�z� en
sevd�kler�nden
eyle Allah’ım.

El-Bâsıt:
"D�led�ğ�ne
bolluk veren,

açan,

gen�şleten."

Çocukları çok
sever

Onları hep öper
Çocuklarla
çocuklaşın der
Onlarla oynamayı
çok sever

Hz. Muhammed



14 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Hayvanları da
O yarattı.
Onlarda s�z�n
�ç�n b�r çok
faydalar vardır.

  Nahl Sures� 5. Ayet

Hayvanlara
ez�yet
etmey�n.

Ben� çok sev
Allah’ım.

Kardeş�m� çok
sev Allah’ım.

Anne-babamı
çok sev
Allah’ım.

 Er-Râf�: "Şeref
ver�p
yükselten."

Günde 5 kere
serer�z

   Üzer�nde namaz
kılmayı çok sever�z

Seccade



15 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Allah güzel
davranışta
bulunanları
sever.

    Al� İmran Sures�
   134. Ayet

K�m b�r
mü'm�ne
yardım
ederse
Allah'ta o
�nsana
yardım eder.

Bana �l�m
öğretenler� çok
sev Allah’ım.

Bana Kur’an
öğretenler� çok
sev Allah’ım.

Es-Sem�: "Her
şey� en �y�
�ş�ten."

Çocukların özel
orucudur

Sahuru vardır
İftarı vardır
Bunu tutan çocuklara
Bolca eğlence vardır

Tekne orucu



16 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Ey Ademoğlu,

Her secde
ed�ş�n�zde güzel
elb�seler�n�z�
g�y�n, y�y�n, �ç�n
fakat �sraf
etmey�n.

Araf Sures� 31. ayet

Y�y�n�z, �ç�n�z,

sadaka
ver�n�z, �sraf
etmey�n�z.

Allahım,

Rızkımızı
kolaylaştır.

     Her �ş�m�z�
     kolaylaştır.

 El-Hakem:

"Mutlak hak�m,

hakkı batıldan
ayıran.

H�kmetle
hükmeden."

Çok özel
günlerd�r

Cam�ler�n ışıkları
yanar
her yer� sev�nç
kaplar
günümüz gecem�z
sevg�yle dolar

       Kand�l



17 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Allah ad�l
olanları sever.

Ma�de Sures� 42.

Ayet

Hed�yeleş�n k�
b�rb�r�n�ze
sevg�n�z
artsın.

Allahım,

Kalb�m�z� tem�z
eyle.

     N�yetler�m�z� �y� 
     eyle.

El-Adl: "Mutlak
ad�l, çok
adaletl�."

Yüzü güzel özü güzel
      Ahlakı güzel Adalet�
      güzel
      B�r peygamber

      Hz. Yusuf



18 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Muhakkak k�
Allah adalet�,
�y�l�ğ�,
akrabaya
yardım etmey�
emreder.

Nahl Sures� 90.

Ayet

Veren el alan
elden
üstündür.

Allahım, B�ze
seveceğ�n �şler
yaptır.

     B�ze doğru yolu
     göster.

El-Latîf: "Lütuf
ve �hsan sah�b�
olan. Bütün
�ncel�kler�
b�len." 

Sadece Ramazana
özeld�r

Yatsıdan sonra gel�r
Uzun uzun kılıp
Gönlümüzü
neşelend�r�r

      Terav�h



19 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Artık Allah'ın s�ze
verd�ğ� rızıktan
helal ve tem�z olanı
y�y�n.  Eğer yalnız
Allah'a �badet
ed�yorsanız onun
n�met�ne şükred�n.

 Nahl Sures� 114. Ayet

İnsanlara
teşekkür
etmeyen
Allah'a da
teşekkür
etmem�ş olur.

Allah'ım b�z�
sana
şükredenlerden
eyle.

Eş-Şekûr: "Az
�şe, çok karşılık
veren."

B�ze �y�l�k
edene 

teşekkür etmel�y�z
B�ze herşey� veren
N�metler� b�ze
gönderen
Allah'a ne
demel�y�z?

Şükür



20 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Kullarıma
söyle,
(�nsanlara
karşı) en güzel
sözü
söyles�nler.

 İsra Sures� 53.
ayet

Güzel söz
sadakadır.

Yüce Rabb�m
�ç�me her
zaman sevg�
doldur. Sana
dua ed�nce
yüzümü böyle
güldür.

 El-Gafûr: "Affı,
mağf�ret� bol."

Müslümanların
toplanma yer�

Günde 5 vak�t
g�tmel�
Bayramlarda ve
cumalarda çok
eğlencel�

Cam�



21 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Allah
tem�zlenenler�
sever.

Bakara Sures�
222. Ayet

Tem�zl�k
�manın
yarısıdır.

Allahım b�ze
yardım et,
b�z�m
yanımızda ol.

Peygamber�m�z
tem�zl�ğe çok
önem ver�rm�ş

Günde çok kez
d�şler�n� onunla
tem�zlerm�ş

M�svak

El-Hafîz: "Her şey�
koruyucu olan."



22 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Allah
sabredenlerle
beraberd�r.

Bakara Sures� 153.
ayet

Müjdeley�n,
nefret
ett�rmey�n,
kolaylaştırın,
zorlaştırmayın.

Allahım b�ze
her zaman
�y�l�k ve
güzell�k ver.

El-Mukît: "Her
yaratılmışın
rızkını, gıdasını
veren, tay�n
eden."

Müslümanların
bayramıdır der�z

B�z o günü çok sever�z

Cuma



23 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Elb�seler�n�
tem�z tut. P�s
şeylerden
uzak dur.

Müddess�r Sures�
4-5. ayet

Allah
tem�zd�r,
tem�zl�ğ�
sever.

Allahım beyaz
elb�sey�
k�rler�nden
arındırdığın
g�b� b�z�mde
kalb�m�z�
kötülüklerden
arındır.

El-Vel�yy:
"İnananların
dostu, onları
sev�p yardım
eden."

Peygamber�m�z�n
doğum günüdür

Müslümanların sev�nç
günüdür
İy�k� doğdun
peygamber�m
Çocuklar öğrenmel�
neden sev�nc�m

Mevl�d kand�l�



24 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Verd�ğ�n�z
sözü yer�ne
get�r�n. Çünkü
ver�len söz
sorumluluk
gerekt�r�r.

 İsra Sures� 34.
ayet

K�ş� doğru
söyleye
söyleye Allah
katında
Sıddık (doğru
sözlü) olarak
yazılır.

Allahım güzel
dualar �le
aydınlat
yolumuzu.

El-Muhyî: "İhya
eden, d�r�lten,
can veren."

YUVARLAKTIR, DÜZ
DEĞİL; DOKSAN
DOKUZ, YÜZ DEĞİL.

  
      Tesb�h



25 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Kuran'da
�nanıp
güvenenler
�ç�n �y�leşt�r�c�,
�y�l�k ve �kram
olan şeyler
vardır.

 İsra Sures� 82.
ayet

Yemeğe
besmele �le
başla, sağ
el�nle ve
önünden ye.

Alşlah'ım hata
yapmaktan ve
yolumu
şaşırmaktan
sana sığınırım.

 Er-Raûf: "Çok
merhametl�,
pek şefkatl�."

SAĞI, SOLU, ALTI,
ÜSTÜ GÜZELLİK, DIŞI
MUTLULUK İÇİ DOLU
HUZUR...

        Kuran



26 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Şüphes�z b�z
Onu (Kuranı)
Kad�r
geces�nde
�nd�rd�k.

Kad�r Sures� 1.
ayet

Müslüman
�nsanların
el�nden ve
d�l�nden em�n
olduğu
k�msed�r.

Allahım, akıl
f�k�r doğruluk,
�y� huylar ver
bana.

 En-Nâf�:
"Fayda veren
şeyler�
yaratan."

Kuranda geçer
Çok geceden daha
kıymetl�d�r der
Kuran o gecede gelm�ş 
Hep�m�ze huzur gelm�ş

Kad�r geces�



27 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

En hayırlı
karşılığı
verende �şler�n
sonunu hayırlı
kılanda O'dur
(Allah'tır)

 Kehf Sures� 44.
Ayet

İslam güzel
ahlaktır.

Allahım
hastalara ş�fa
ver, dertl�lere
deva ver,
duamızı kabul
et.

El-Hâdî:
"H�dayet
veren."

"ŞAHADET PARMAĞI
GİBİ" GÖĞE
YÜKSELİR, HER GÜN
BEŞ VAKİT
ALLAHUEKBER DENİR

   
       M�nare



28 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

İy�ler elbette
güzell�klere
kavuşacaklardır
.

  İnf�tar Sures� 13.
ayet

Ev�n�ze
g�rd�ğ�n�zde
a�len�ze
selam ver�n�z.
Selam huzur
ve bereket
get�r�r.

İman, Kuranla
yaşayayım
Allah'ım, �y� kul
olayım sana.

El-Vâr�s: "Her
şey�n asıl sah�b�
olan."

ADALETİYLE ÜNLÜ,
DÖRT HALİFEDEN
BİRİ

Hz. Ömer



29 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

Musa ded� k�
"Rabb�m �ç�m�
ferahlat. İş�m�
kolaylaştır. 

Taha Sures� 25-
26. ayet

Oruç tutun k�
sıhhat
bulasınız.

Allahım
kolaylaştır
zorlaştırma,
�ş�m� hayırla
tamamla.

El-Gan�yy: "Her
türlü zeng�nl�k
sah�b�, �ht�yacı
olmayan."

DİL İLE VERİLİR,
SADAKA DENİLİR.

Güzel söz



30 RAMAZAN Tar�h; Gün;

Günün Ayet� Günün Had�s� Günün
Esma'sı Günün Duası Günün

B�lmeces�

 O (sayılı günler),
doğruyu eğr�den
ayırma, g�d�lecek yolu
bulma konusunda
açıklamalar ve
�nsanlara rehber
olarak Kur’an’ın
�nd�r�ld�ğ� ramazan
ayıdır. Artık �ç�n�zden
k�m bu aya yet�ş�rse
onu oruçlu geç�rs�n.

 Bakara Sures� 185. ayet

 B�r�n�z oruç
tuttuğu zaman kötü
söz söylemes�n ve
kavga etmes�n.
Şayet b�r�
kend�s�ne söver ya
da kavga etmeye
kalkarsa �k� kere
“Ben oruçluyum”
des�n 

Allahım ben�,
annem�,
babamı ve
sevd�kler�m� b�r
dahak�
Ramazana
ulaştır.

El-Vâlî: "Bütün
ka�natı �dare
eden."

Hasretl�ler�
Kavuşturur,
Dargınları
Barıştırır, 

büyükler�m�z�n el�n�
öper�z,
çocukları sev�nd�r�r�z

bayram



Ramazan

Günlüğüm

Şevval Tiryaki

@degerogretmeni



GÜNLÜĞÜN KULLANIMI

Ay takvimini çıkartarak ayın hallerini

gözlemleyerek tefekkür konuşmaları

yapabilirsiniz.

Ramazan yolunda her gün 1 yıldız boyayarak

Ramazan günlerini takip edebilirsiniz.

Oruç yıldızlarında çocuğun tuttuğu her tekne

orucu için 1 yıldız kesip boyayarak günlük

sayfasında uygun yere yapıştırabilirsiniz.

Ramazan namazlarımda kıldığımız her namaz için

1 seccade kesip boyayarak günlük sayfanızda

uygun yere yapıştırabilirsiniz.

Gün içinde okuduğumuz her kitap için 1 kitap

kesip boyayıp, verdiğimiz her selam için 1 selam

veren el kesip boyayıp, oyunlarımız içinde 1

oyuncak kesip boyayarak günlük sayfasında

uygun yere yapıştıralım.

Gününü güzelleştirme yıldızlarında arka

sayfadaki güzel davranışlardan kaç tanesini

yaptıysak o kadar yıldız yapıştıralım 

Günün duası kısmında o günkü duamızı dua eden

elin içerisine çizelim.

Gününüzün nasıl geçtiğini de uygun kısma

resimleyerek Ramazan günlüğünüzü

tamamlayabilirsiniz.



Ramazan Takvimi

www.reallygreatsite.com
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Ramazan Yolu



ORUÇ YILDIZLARIORUÇ YILDIZLARIORUÇ YILDIZLARI
Çocuğumuzla tuttuğu oruç veya tekne orucunu belirtmek

için bir yıldız boyayalım ve günlüğümüze yapıştıralım



RAMAZAN NAMAZLARIMRAMAZAN NAMAZLARIMRAMAZAN NAMAZLARIM
Kıldığımız namaz kadar seccade boyayıp günlük sayfamıza yapıştıralım



RAMAZAN NAMAZLARIMRAMAZAN NAMAZLARIMRAMAZAN NAMAZLARIM
Kıldığımız namaz kadar seccade boyayıp günlük sayfamıza yapıştıralım



RAMAZAN NAMAZLARIMRAMAZAN NAMAZLARIMRAMAZAN NAMAZLARIM
Kıldığımız namaz kadar seccade boyayıp günlük sayfamıza yapıştıralım



 K�taplarım

Selamlarım
(Selamün aleyküm)

 Oyunlarım



 K�taplarım

Selamlarım
(Selamün aleyküm)

 Oyunlarım



 K�taplarım

Selamlarım
(Selamün aleyküm)

 Oyunlarım



 K�taplarım

Selamlarım
(Selamün aleyküm)

 Oyunlarım



1 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



2 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



3 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



4 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



5 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



6 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



7 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



8 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



9 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



10 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



11 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



12 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



13 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



14 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



15 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



16 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



17 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



18 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



19 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



20 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



21 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



22 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



23 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



24 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



25 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



26 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



27 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



28 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



29 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



30 Ramazan

Günün orucu ve namazları:

Günün kitap - selam - oyunları:

Günün güzelleşme Yıldızları:

Günün duasını çizelim:

Günün nasıl geçti, çizer misin?



Gününü Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek

Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



Şiir Kartları
Hazırlayan: Şevval Tiryaki



VEDÛD OLANDIR O
 Ben Rabbimin Küçücük bir kuluyum 

Minicik kalbimde Onun sevgisiyle doluyum 
Her an Rabbimi düşünür Ona dualar okurum 
Rabbimin sevgisiyle ben Hep huzur bulurum 

Beni sevgiyle yaratan, Vedûd olandır O 
Beni kötülüklerden koruyan 

Hep kollayandır O

@degerogretmeni

Allahım sevdim seni,
Sende sev koru beni.
Sağlık ve afiyet ver,

Yarattın büyüttün beni.
 
 
 

@degerogretmeni

Anam babam kardeşim,
Sevdiklerim milletim.

Hep inandık bağlandık,
Rabb'imizsin sen bizim.

 
 
 

@degerogretmeni

 
Kötülere uydurma,

Yanlış işler yaptırma.
Hayat boyu ışık tut,

Doğru yoldan saptırma.
 
 

@degerogretmeni

İslam sevgi dini 
Herkes bunu bilmeli 

Peygamberimizi tanımalı 
Onu örnek almalı 
Allah’a şükretmeli 
Çokça dua etmeli 

Allah’ın merhameti 
Korur Herkesi

 

@degerogretmeni

BEN SAYGILI ÇOCUĞUM 
Ben saygılı çocuğum, 

Kimseye kötü davranmam. 
Herkese selam verir, 

Kötü sözler kullanmam. 
Arkadaşlarımı çok sever, 

Onlarla iyi geçinirim. 
Annemi, babamı, öğretmenimi, 

Hep sayar, söz dinlerim
 

@degerogretmeni



Bütün camiler güzeldir 
Müslümanlar için özeldir 
Kâbe Müslümanın kıblesi 
Dünyanın en kutsal yeri 

Gidenler memnun oluyor 
Dönenler hasret kalıyor.

 

@degerogretmeni

Sorumluluklarım var benim, 
Her zaman yerine getiririm. 

Ben çok önemli biriyim, 
Görevlerimi bilirim. 

Oyuncaklarımı kendim toplar, 
Yemeğimi kendim yerim. 

Elbiselerimi kendim giyer, 
Anneme yardım ederim. 
Ellerimi tertemiz yıkar, 

Her zaman temiz gezerim
 

@degerogretmeni

Besmele ile başla Bismillah 
Önce eller şıp şıp şıp 

3 kere ağza hüp hüp hüp 
Sonra burna hıh hıh hıh 
Yüzü unutma oh oh oh 
Sıra sağ kolda vıj vıj vıj 
Sol kola atla vıj vıj vıj 

Eller başa hırt hırt hırt 
Parmak kulağa gıcırt gıcırt 

Koyalım boyna ooh ooh 
Hanimiş ayaklar şıpır şıpır 
Hanimiş ayaklar şıpır şıpır

 @degerogretmeni

Yardımlaşalım kaynaşalım 
Hep birlikte çalışalım 

Yalnızken iş çok zor olur 
Birlikten hep güç oluşur…

 

@degerogretmeni

Veren el huzur bulur 
Alan kişi mutlu olur 
Zekât Allah’ın emri 
Gücü yeten vermeli

 

@degerogretmeni

Sabır güzeldir 
Kulluk demektir 

Zorluklar karşısında 
Allah’ı an, o anda

@degerogretmeni



DOĞRULUK TRENİ 
Çuf çuf trenim 

Doğru yolda giderim 
Yolumdan ben hiç şaşmam 

Kimseyi yolda bırakmam 
Ne yaparım? 

Hep doğruyu söylerim 
Ne yaparım? 

Kimseleri kandırmam

@degerogretmeni

Doğruluktan hiç şaşmam 
Görevlerimi aksatmam 
Ben güvenilir biriyim 

Yanlış işler hiç yapmam 
Her zaman doğru söylerim 

Hiç kimseyi kandırmam 
Ben emin biriyim 

Dürüstlüğü bırakmam

@degerogretmeni

Dürüstlüğü severim 
Doğru yolda giderim 

En güzel örneğim 
Güvenilir Peygamberim

@degerogretmeni

Müslümanlar doğru olur 
Hep verdiği sözde durur 
Kim doğruyu söyler ise 

Hep kalbinde huzur bulur

@degerogretmeni

İyiliktir benim işim 
Sevgi muhabbet kardeşim 
Benim bu yolda rehberim 

Biricik Peygamberim

@degerogretmeni

Allah görür her şeyi 
Korur gözetir bizleri, 
Sevgi dolu gönülleri 

Kuşatır onun rahmeti 
 
 

@degerogretmeni



Allah duyar her şeyi, 
Boş çevirmez elleri, 
İşitir dua edenleri, 
Onu sevip bilenleri 

 

@degerogretmeni

Allah bilir her şeyi, 
Kalbimden geçenleri 
Kapalı, açık ve gizliyi 

Yalnız bırakmaz bizleri

@degerogretmeni

Allah’tır ilk sözümüz. 
İman dolu özümüz. 
Yatarken her akşam,

 Uyanırken her sabah, 
Derim hemen Bismillah. 

 

@degerogretmeni

Bir şey yerken, içerken, 
Kitabımı açarken, 

Dersime çalışırken, 
Oyunuma başlarken, 

Derim hemen bismillah. 
 
 
 

@degerogretmeni

Allah ile başlarım, 
Yönelirim Rabbime, 

Kuvvet gelir zihnime. 
Sevgi dolar kalbime, 
Allah tutar elimden.

 
 
 

@degerogretmeni

Kur’an Rabbimin sözü 
Sevgidir onun özü 
Kur’an’ı okuyalım 

Onu hep koruyalım
 
 
 

@degerogretmeni



Küçük Müslüman
Mutluluğa uzanan,

Sevgi dostluk yoluyum.
Ben yüce Allah’ımın,

Küçücük bir kuluyum.
İpek gibi kalbimle,

Mevla’mın hikmetiyim,
Son Resul’e inanan,

Muhammed ümmetiyim.
 
 
 @degerogretmeni

Adını andıkça dilim
Laleler açar kalbim
Lütfen kulun olayım

Allah’ım sana sığındım.
Her kötülükten korunayım.

 
 
 

@degerogretmeni

Allah’ım Rahmansın alemleri yaratansın
Kullarını koruyan ve gözetensin

Beni de koru ! Ailemi ve sevdiklerimi
Allah’ım Rahmansın herkesi koruyansın

Koru bütün yetimleri Rahman adınla
 
 
 

@degerogretmeni

Allah’ım sen çok merhametlisin
Annemden bile şefkatlisin
Çok sev beni hep tut elimi

Ayırma üstümden rahmetini
 
 

@degerogretmeni

Vedüd Allah'ım
Seversin, sevilirsin, sevdirirsin.

Sev beni, sevdim seni, sevdir beni.
 
 

@degerogretmeni

Ben küçük bir müslümanım
Beş vakit namaz kılarım.

Ezanı şerifi duyunca ,
Koşup abdest alırım.

 
 

@degerogretmeni
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CUMACUMA
SÜNNETLERİSÜNNETLERİ



SOFRA DUASISOFRA DUASISOFRA DUASI
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BİSMİLLAH
YEMEKTEN ÖNCE

ELHAMDÜLİLLAH
SONRASI



YEMEK YEMEYEMEK YEME
SÜNNETLERİSÜNNETLERİ

Bismillah diyerek başlaBismillah diyerek başlaBismillah diyerek başla

Tuzla başlaTuzla başlaTuzla başla

Sağ elinle ve önünden yeSağ elinle ve önünden yeSağ elinle ve önünden ye

Ağzın doluyken konuşmaAğzın doluyken konuşmaAğzın doluyken konuşma

Tabağındakilerin hepsini ye.Tabağındakilerin hepsini ye.Tabağındakilerin hepsini ye.

Yemeğin bitince ElhamdülillahYemeğin bitince ElhamdülillahYemeğin bitince Elhamdülillah

de.de.de.



Kum saatini ayarlayalım, kum saati dolana kadar sırayla aşağıdaki resimler hakkında
konuşalım.

Ramazan Oyunları



RAMAZAN TOMBALASIRAMAZAN TOMBALASIRAMAZAN TOMBALASI



Tombala kartları



BÜYÜK - KÜÇÜK
OYUNU









KURAN-I KERİM'DE
İSMİ GEÇEN
HAYVANLAR
EŞLEŞTİRME

KARTLARI



Çocuğun ilk yıllarındaki yaşantıları, kişinin daha sonraki
yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle bu
noktada çocuğumuzun dini eğitiminde mutlaka Kuran-ı
Kerim eğitimini vermemiz gerekmektedir. Yalnızca Kuran-
ı Kerim'in arapçasını değil çocuklarımızla Allah'ın bize
Kuran'da neler buyurduğunu da konuşmamız gerekir.
Kur’an-ı kerim, kıyamete dek yol gösterici vasfını
sürdürecek olan son ilahi kitaptır. Bu bakımdan, onun
doğru anlaşılması çok önemlidir.

Kur’an-ı kerim, tüm insanlık için gönderilmiş ilahi bir
mesajdır. Bu mesajdan çocuklarımızda nasiplenmelidir.

 Çocukların gençlik çağına kadar Kur’an’dan
uzak yaşayıp daha sonra İslami bir yaşantıya geçmesini
bekleyemeyiz. Eskiden böyle bir şey mümkün olsa bile
günümüzde bu pek mümkün değildir. Çünkü geçmişten
farklı olarak günümüzde televizyon, internet gibi
iletişim araçlarıyla vakit geçiren çocuklarımıza bu kanallar
yolundan oyunla, eğlenceli bir şekilde Kuran'ı anlatmamız
gerekmektedir. Kur’an’da çocuklara yönelik pek çok şey
bulunmaktadır.
Bunları çocuklara uygun bir dille anlatmak birçok sorunu
halledecek diye düşünüyorum.

Sevg�l� anneler, babalar ve eğ�t�mc�ler;
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Çocuklarımıza Kuran-ı Kerim'in sadece büyüklere hitap
ettiğini gösteriyoruz maalesef. Bizlerin çocukluğunda da
ailesi meal okuyanlar veya Kuran-ı Kerim'de Allah'ın bize
hitap ettiği, aslında çocuklara yönelik ifadeler olduğunu
bilen, okuyan maalesef çok azdır. Bu sebepten dolayı
çocuklarımıza hem Kuran-ı Kerim'i sevdirmek hemde
eğlenceli bir şekilde anlatabilmek için bu kartları
hazırladım.
Bu kartları kullanırken çocuklarımıza özellikle bu
hayvanların Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
olduğunu söylememiz gerekir. Çocuklar genel olarak
hayvanları çok sever ve bu sayede Kuran'ın sadece
büyüklere yönelik olmadığını da göstermiş oluruz.
Sonrasında   kitapçığın sonuna eklediğim bu hayvanların
geçtiği ayetleri sadeleştirerek çocuklarımızla konuşabiliriz. 
Mesela; atlardan bahsederken çok eski zamanlarda
arabaların olmadığını, atların binek olarak kullanıldığını
Allah'ın onları bizler için yarattığını söyleyip atlar hakkında
araştırmalar yapabiliriz.
Arılardan bahsedip onların bizler için bal yaptığından
arıları da Allah'ın bizler için yarattığından bahsedebiliriz.
Bu hayvanlarla ilgili belgeseller izleyip araştırmalar
yapabiliriz çocuklarla beraber. Tabiki onlara şunu da
sormayı unutmayalım " sence bu hayvanın ismi niçin
Kuran'da geçiyor?".  Faydalı olmasını diliyorum...
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EBEVEYNLER İÇİN 
Kuran-ı Kerim'de içinde hayvan

geçen ayetler

Deve; “Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı

kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları

açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye

kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle

cezalandırırız!” (el-A’raf / 40) 

Sivri sinek; “Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da

ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince,

onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu

bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat

eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru

yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü

bunlar birer imtihandır).”(el-Bakara / 26)

Katır; “Atları, katırları ve eşekleri binmeniz

ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah

şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil

vasıtaları) yaratır.” (en-Nahl / 8 )



İnek; ”Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne

olduğunu açıklasın” dediler. Musa: Allah diyor ki: “O,

ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.” Size

emredileni hemen yapın, dedi.”(el-Bakara / 68)

Yılan; “Bunun üzerine Musa asasını yere attı.

O hemen apaçık bir yılan oluverdi!” (el-A’raf /

107)

Çekirge; “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak

onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler,

kurbağalar ve kan gönderdik; yine de

büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim

oldular.” (el-A’raf / 133)

Buzağı; “Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim’e
müjde getirdiler ve: “Selam (sana)” dediler. O da:
“(Size de) selam” dedi ve hemen kızartılmış bir

buzağı getirdi.” (Hud / 69)



Balina; “Yunus kendini kınayıp dururken onu dev bir

balık yuttu.”(es-Saffat / 142)

At; “Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın

biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara

ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar,

dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel

yer, Allah’ın katındadır.” (Al-i İmran / 14)

Kurt; “(Babaları) dedi ki: Onu götürmeniz beni mutlaka

üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden

korkarım. Dediler ki: Hakikaten biz (kuvvetli) bir

topluluk olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman

biz gerçekten âciz kimseler sayılırız.”

Eşek; “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma
ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.”

(Lokman / 19)



Bıldırcın; “Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan

kurtardık; Tûr’un sağ tarafına (gelmeniz için) size

vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti

lütfettik.” (TA-HA / 80)

Koyun; “(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı:

Koyundan iki, keçiden iki… De ki: O, bunların

erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin

rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer

doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143)

Kurbağa; “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların

üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan

gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr

bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

Sinek; “Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin:
Allah’ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir

araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir
şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz,

kendinden istenen de!” (el-Hacc / 73)



Karga; “Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl

gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir

karga gönderdi. ( kardeş) “Yazıklar olsun bana! Şu

karga kadar da olamadım mı ki, kardeşimin cesedini

gömeyim” dedi ve ettiğine yananlardan oldu.” (el-

Maide / 31)

Kelebek; “O gün insanlar yayılmış

kelebekler gibi olurlar.” (el-Karia / 4)

Fil; “Görmedin mi Rabb’in fil sahiplerine

ne yaptı?” (Fil / 1)

Örümcek; “Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu,
örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir;

hâlbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır.
Keşke bilselerdi!” (el-Ankebut / 41)



Aslan; “Aslandan kaçmaktalar.”

(Müddessir / 51)

Kene; “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların

üzerine tufan, çekirgeler, bitler/keneler, kurbağalar

ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve

günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

Köpek; “Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik.

Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu

tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini çıkarıp

solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan

kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat; belki düşünürler.”

Maymun; “İçinizden cumartesi günü yasağını
çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı

onlara “sefil maymunlar olun!” dedik.”(el-Bakara / 65)



Karınca; “Nihayet Karınca vâdisine geldikleri

zaman, bir karınca: Ey karıncalar!

Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına

varmadan sizi ezmesin! dedi.” (en-Neml / 18)

Arı; “Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve

insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler

(kovanlar) edin.” (en-Nahl / 68)

Hüdhüd; “(Süleyman) kuşları gözden geçirdi ve

şöyle dedi: Hüdhüd’ü niçin göremiyorum? Yoksa

kayıplara mı karıştı?” (en-Neml / 20)

Keçi;“(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki,
keçiden iki… De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi,

yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram
etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143)
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