AİLEMİ ÇOOOOOOK SEVİYORUM
ANNE BABANIN GÖREVLERİ

" Hiçbir anne baba çocuğuna güzel
terbiyeden daha üstün bir bağışta
bulunmamıştır." Hadisi Şerif

ANNE SEVMEK
Annesini sevmeyenin
İşi düzgün gitmez yavrum!
Duasını almayanın
Dertleri hiç bitmez yavrum!
Anne ahı yerde kalmaz,
İyi çocuk onu almaz,
Ağaç olsan meyven olmaz,
Dalında kuş ötmez yavrum!
Seviyorsan anneni sen,
Öpüyorsan ellerinden,
Gündüz gibi olur gecen,
Güneşin hiç bitmez yavrum!
Bana hak ver, düşünde bir,
Akşama dek peşindedir,
Uyurken de düşündedir,
Senden önce yatmaz yavrum!
Nefesi en güzel nefes,
Onun sesi en tatlı ses,
Sana karşı hile bilmez,
Sütüne su katmaz yavrum!
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ÇOCUKLARIN GÖREVLERİ

"Cennet annelerin ayakları altındadır."
Hadisi Şerif

“ Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi
senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek
alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: " Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle)
rahmet et! " diyerek dua et. “ İsra Suresi 23-24
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CANIM BABACIĞIM

SEVGİ
HOŞGÖRÜ
PAYLAŞMA
DAYANIŞMA

EŞLERİN GÖREVLERİ

Evimizin direğisin,
Gözümüzün bebeğisin,
Ne sevimli, ne iyisin
Benim canım babacığım.
Akşamlan sen gelince,
Kapılırız hep sevince;
Gündüz olur bize gece,
Benim canım babacığım.
Biz güleriz sen gülersin,
Zevkle yeriz, sen de yersen,
Hep dinleriz sen ne dersen
Benim canım babacığım.
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