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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



Annem 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



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


