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Koncentracja na:  stworzenie islamskiego środowiska; rymowanki; zajęcia 

plastyczne; wszelkie zajęcia polegające na sortowaniu przedmiotów/słów.   

 

Sześciolatek dorósł – zmienił się w ucznia, który musi zmierzyć się  

z konkurencyjnym  otoczeniem, jakim jest szkoła  – wcześniej był chroniony przez 

rodziców. Sześciolatki są aktywne i łatwo sprawić im przyjemność. Potrzebują 

aprobaty, zrozumienia, doceniania i motywacji. Kiedy nauczyciele wymagają od nich 

za wiele, stają się nerwowi i dostają bólu brzucha. Jednak oni kochają swoich 

nauczycieli i lubią, jeśli są oni konsekwentni. 

Dzieci w tym wieku lubią zajęcia polegające na porządkowaniu – układanie puzzli, 

różnego rodzaju zajęcia zręcznościowe.  

Stwórz kalendarz, na którym zaznaczysz ważne dni, wakacje, podział obowiązków.. 

Dzieci lubią dobieranie rymu do wyrazów. Dobrym pomysłem jest uczenie ich 

rymowanych islamskich wierszyków i zachęcanie do ich tworzenia. 

Pracuj nad budowaniem wyrazów z pojedyńczych dzwięków - to wielka zabawa  

w tym wieku. 

Pracuj nad związkiem pomiędzy przyczyną a skutkiem. 

Używaj różnych technik w celu zrozumienia tekstu (powtarzanie ponownie historii, 

wyszukiwanie szczegółów, czytanie). 

Sześcioletnie dzieci są w stanie uporządkować i przedstawić fakty w fomie wykresu 

oraz określić prawdopodobnieństwo wydarzeń (bardzo prawdopodobne, możliwe, 

ledwie możliwe, niemożliwe). 

Lubią uczyć się o sztuce, muzyce, obyczajach i świętach różnych kultur. 

Są wstanie rozpoznać niektóre symbole. Ucz ich islamskich i symboli religijnych. 

Mogą zapamietać, jak środki komunikacji zmieniły się na przestrzeni wieków. 

Interesują się opowiadaniami o życiu i osiągnięciach sławnych naukowców  

i wynalazców. Stwórz galerie muzułmańskich bohaterów, których dzieci mogą 

podziwiać. Wielu muzułmańskich naukowców wiele zmieniło w naszym życiu. 

Wykorzystaj ten fakt i opisz ich osiągnięcia.  
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Sześciolatki potrafią rozpoznać cechy dobrych obywateli i podstawowe wartości (takie 

jak: fair play, odpowiedzialność jednostki, właściwe współzawodnictwo); potrafią 

opisać konsekwencje własnych zachowań i rozpoznać prawa i odpowiedzialności 

jednostki. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, przedstaw dzieciom islamskie zasady życia. Przedstaw 

im zasady bycia odpowiedzialnego obywatelstwa – nie śmiecimy, umiemy słuchać, 

przestrzegamy prawa kraju, ale podkreśl, że prawa muzułmańskie są nadrzędne. 

Omów islamskie historie i wartości. 

 

 

CO DZIECI W TYM WIEKU POWINNY WIEDZIEĆ: 

 

Wiedza z zakresu Koranu 

1. Recytacja z pamięci sur: An Naas, Al Falaq, An Nasr, Al Asr. 

2. Koran został objawiony Prorokowi Mohammedowi przez Allaha. Allah nakazał 

aniołowi Gabrielowi przekazać tę wiadomość. Aniołami nie są ani 

mężczyznami,  ani kobietami. Umieją się szybko przemieszczać i robią 

wszystko, co Allah im każe. Są stworzeni ze światła. Są sługami Allaha. 

3. Koran jest objawiony w języku arabskim, ponieważ Prorok i jego ludzie mówili 

tym językiem. Język arabski jest dobry do posługiwania się rymami i tworzenia 

poezji. Koran często się rymuje, co ułatwia zapamiętanie. 

4. Działy Koranu nazywają się „surami”, wersety zaś „ajatami”. Jest 112 sur. 

Najdłuższa nazywa się Al Baqara i najkrótsza Al Kauṯar. 

5. Muzułmanie uczą się na pamięć Koranu i jego poszczególne wersety mówią 

podczas modlitw. Uczą się Koranu na pamięć również po to, aby pamiętać  

o nakazach Allaha. Jesteśmy nagradzani przez Allaha za umiejętność czytania 

Koranu, głośne mówienie go i uczenie się go na pamięć. Za każdą literkę 

dostajemy nagrodę. 

6. Inna nazwa Koranu to Kitabullah – czyli Księga Allaha. Słowo Koran wywodzi 

się od słowa „czytaj”. 

7. Koran nigdy nie został zmieniony przez ludzi i Allah obiecał, że nie zostanie 

nigdy przez nich zmieniony. 
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Wiedza z zakresu wiary (aqida) 

1. Allah jest tylko jeden i nie ma żadnych współtowarzyszy. Nie potrzebuje 

nikogo. 

2. Allah nie ma dzieci, żony, męża, rodziców. Allah nie jest chłopcem ani 

dziewczynką. Używamy określenia „On”, ponieważ w języku arabskim nie ma 

określenia na „to”. 

3. Jeśli mówimy: „wierzymy w Allaha”, oznacza to, że mamy iman (czyli mamy 

wiarę). 

4. Mówimy „subhanahu wa taãla” – kiedydykolwiek wypowiadamy słowo Allah. 

5. Istnieje jeszcze jeden stwór, który nazywa się dżin. Dżiny są niewidoczne i są 

stworzone z ognia. Niektóre są dobre, inne złe. Te złe przychodzą do ludzi, aby 

ich nękać i sprawiają, że ludzie zaczynają mieć złe myśli. 

6. Allah wybrał ludzi, którzy przykazali innym jego wiadomość. Ci ludzie nazywają 

się Prorocy lub Wysłannicy. Było ich wielu i wywodzili się z każdego plemienia 

na świecie. 

7. Pewnego dnia świat przestanie istnieć i wtedy staniemy przed obliczem Allaha. 

Dowiemy się, jak przeżyliśmy nasze życie. Za życia jesteśmy poddawani testom. 

Musimy się starać, być dobrzy, najlepiej jak tylko potrafimy. 

8. W następnym życiu, po śmierci, zostaniemy wysłani do piekła, jeśli byliśmy źli. 

Do raju zaś – „dżanna” – jeśli byliśmy dobrzy i wierzyliśmy w Allaha. 

 

Wiedza z zakresu ibada 

1. Naszym największym zadaniem jest służyć Allahowi – inaczej w j. arabskim 

ibadah. (Mówiąc „ibada” rozumiemy to, jako służyć  a nie oddawać cześć). 

Ibada pochodzi od słowa „adaba” – co oznacza służyć. Mówimy zatem, że 

jesteśmy sługami Allaha; wielbić oznacza tylko modlić się  i  mieć  nadzieję. 

2. Allah jest dobry i lubi dobroć pochodzącą od ludzi. Allah nie lubi, jeśli ludzie 

czynią zło. On jest piękny i kocha piękno. On nie lubi, jeśli robimy coś 

niewłaściwego. 

3. Słowo „islam” jest nazwą naszej drogi życia. Islam oznacza, że robimy to, 

czego od nas żąda Allah i wtedy czujemy się dobrze i jesteśmy spokójni. 

Muzułmanin to osoba, która podąża za islamem. Człowiek staje się 

muzułmaninem, jeśli tylko wypowie szahadę. Każdy może zostać 

muzułmaninem. 
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4. Znajomość podstawowych kroków modlitwy – przy głównej koncentracji na  

ruchach. Znajomość terminów: raka, sadżda, dżalsa, kijam i ruku oraz 

umiejętność zatrzymania wzroku na jednym punkcie podczas ukłonu. 

5. Znajomość ilości raka podczas każdej modlitwy oraz wprowadzenie pojęcia 

„modlitwa dodatkowa”, która nazywa się „modlitwą sunną”. Na początek 

omów tylko modlitwę przed fadżr (2 raka) oraz po isza (1 raka). 

6. Muzułmanie nie piją i jedzą podczas jednego miesiąca - ramadan. Ten akt 

nazywa się post lub w j. arabskim „sałm”. 

7. Omówicie, jakie jedzenie przygotowuje się w miesiącu ramadan w różnych 

krajach. Czy są jakieś specjalne potrawy, które przygotowujecie w miesiącu 

ramadan?  

8. Wyjaśnij dzieciom pojęcie religii vs  kultura  i wyjaśnij, że czasami się to róźni. 

Tradycja sprawia, że niektóre rzeczy sprawiają nam przyjemność lub  niektóre 

dni są szczególne. Niektórzy gotują dużo jedzenia podczas ramadanu i 

zapominają, dlaczego należy pościć. Podczas ramadanu powinniśmy mało jeść i 

dużo się modlić. 

9. Dzieci powinny zacząć pościć kilka godzin w ciągu dnia. Powinni również być 

motywowane do np. przygotowywania jedzenia dla znajomych, odmawiania 

dodatkowych dua itd. 

10. Ramadan jest specjalnym miesiącem. Koran został objawiony Prorokowi 

Mohammedowi w tym miesiącu. Sura 97 mówi nam o nocy, kiedy to się 

wydarzyło. Podczas miesiąca ramadan, anioł Gabriel powtarzał wraz z 

Prorokiem wersety Koranu. 

11. W miesiącu ramadan każde dodatkowe uczynki są wielokrotne nagradzane. 

12. Przedstaw pojęcie iftar i suhur. 

13. Na zakończenie ramadanu odbywa się specjalne święto „Eid ul Fitr”. Wyjaśnij, 

że jest to specjalne święto i powinno być obchodzone hucznie. Zaproponuj 

przygotowanie prezentów dla znajomych, kartek świątecznych, zaplanujcie 

odwiedzenie znajomych. 

14. Muzułmanie modlą się wiecej w ramadanie, szczególnie wieczorem w meczecie. 

Taka modlitwa nazywa się tarałih. 

15. Ramadan jest okazją na wymazanie złych uczynków, jeśli odbędziemy nas post 

w odpowiedni sposób.  

16. Hadż to kolejny specjalny miesiąc. W tym miesiącu Allah zaprasza wszystkich 

muzułmanów do odwiedzenia Mekki. Każda osoba, która może sobie na to 
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pozwolić, udaje się tam – aby być bliżej Allah. Kãba to budynek w Mekce, do 

którego ludzie odracają się podczas modlitwy (kierunek modlitwy). 

17. Przedstaw poszczególne etapy pielgrzymki hadż oraz opowiedz o Proroku 

Ibrahimie. 

18. Objaśnij świeto „Eid ul Aḏa” – które odbywa się na zakończenie pielgrzymki. 

Zastanówcie się razem, jak możecie uczcić to święto. 

 

Wiedza z zakresu dua, hadisów i powiedzeń 

1. Następujące wersety i hadisy powinny być zapamiętane: 

a. Przed jedzeniem mówimy „bismillah” 

b. „La tanafaru” (nie walcz z sobą nawzajem). 

c. “Rabana’ atina fid dunia ḥasanaten, ła fil aḫirati ḥasanaten, ła qina ãḏaban nar. 

(2.201) „Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w życiu 

ostatecznym dobro! I uchroń nas od kary ognia!” 

d. Kiedy wypowiadamy imię Proroka lub słyszymy, że ktoś inny to robi  

– powinniśmy powiedzieć: „allallahu aleihi ła salim” Mówimy to, aby 

pokazać, jak bardzo kochamy Proroka. 

e. „Muftahul dżannati as sala” (kluczem do raju jest modlitwa) 

 

Wiedza z zakresu zachowania (akhlaq & adab) 

1. Muzułmanie jedzą i piją używając prawej ręki. Lewej ręki używamy w łazience. 

Wyjaśnij, na czym polega utrzymanie czystości. 

2. Muzułmanie pozdrawiają starsze osoby słowami: „salam”, osoby młodsze 

pierwsze pozdrawiają starsze. 

3. Dzieci powinny dzielić się swoimi zabawkami z innymi i być cierpliwe, jeśli nie 

mogą otrzymać, czego pragną. 

4. Muzułmanie nie wyzywają innych. Allah powiedział w Koranie: (49:11-12)  

„O wy, którzy wierzycie! Niech jedni ludzie nie szydzą z drugich; być może, 

tamci są lepsi od nich. Ani też kobiety - z kobiet; być może, tamte są lepsze od 

nich. I nie zniesławiajcie siebie samych; i nie obrzucajcie się wyzwiskami. Jakże 

złe jest słowo "zepsucie" - po przyjęciu wiary! A ten, kto się nie nawróci - to ci 

- oni są niesprawiedliwi. 



 
 

7 
 

O wy, którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. Zaprawdę, niektóre 

podejrzenia są grzechem! Nie szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie jedni 

drugich w ich nieobecności! Czy chciałby któryś z was jeść ciało swego brata, 

kiedy on umarł? Przecież czulibyście wstręt do tego. Bójcie się Boga! Zaprawdę, 

Bóg jest przebaczający, litościwy!” 

Nikt nie powinien mówić o innych podczas ich nieobecności. Taki czyn nazywa 

się obgadywaniem.  

5. Muzułmanie na świecie stanowią jedną wielką rodzinę. Pomagamy sobie 

nawzajem. Używamy zwrotów: siostra i brat – zwracając się do innych. 

6. Muzułmanie nie marnują jedzenia. Jeśli czegoś nie lubisz lub jest jedzenia za 

dużo, poproś kogoś, aby ci pomógł lub rozdaj. 

7. Jeśli kogoś kochasz, powinieneś mówić, że kochasz go w imię Alllah (dotyczy 

to również i  rodziców, i rodzeństwa). 

8. Muzułmanie nie bawią się rzeczami, na których napisane jest imię Allaha,  nie 

drą ich, nie rzucają na podłogę lub po nich nie chodzą. 

9. Jeśli ktoś opowiada ci historię dotyczącą kogoś, kogo znasz – nie wierzysz  

w nią od razu i jej nie rozpowszechniasz. Staramy się najpierw poznać prawdę. 

(49:6) „O wy, którzy wierzycie! Jeśli przyjdzie do was jakiś zły człowiek  

z wieścią, to starajcie się rozeznać, żebyście nie urazili ludzi nieświadomie  

i abyście potem nie żałowali tego, co uczyniliście.” 

10. Jeśli widzimy kogoś, kto robi coś złego, zwracamy mu uwagę, aby przestał. 

 Jeśli jednak osoba nadal źle postępuje – mówimy o tym nauczycielom lub 

rodzicom. 

 

 

Wiedza z zakresu życia Proroka (sirah) 

1. Przedstaw historię Proroków: Adama, Noego, Ibrahima, Mojżesza oraz Jezusa. 

Napiszcie razem ich imiona (po polsku i arabsku), poproś dzieci, aby ustawiły 

te opowieści w kolejności chronologicznej. 

2. Przekaż więcej elemntów z życia Proroka – nigdy nie kłamał, wszyscy mówili  

o nim, że jest prawdomówny. 

3. Omówcie podróż do Syrii, historię z Adbel Muttalibem, jak anioł Gabriel 

oczyścił duszę Proroka, gdy ten wypasał owce. 
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4. Wprowadź pojęcie „łaḥi” (objawienie) oraz omówcie początki  nauczania 

islamu przez Proroka. 

5. Opowiedz, jak niektórzy źle zaaregowali na słowa Proroka. 

6. Przedstaw historie osób, które jako pierwsze przyjęły islam – Abu Bakr 

(najlepszy przyjaciel), Ali (bratanek), Hadidża oraz Fatima (żona i córka). 

7. Opowiedz, jak mieszkańcy Mekki przyjęli islam i zaprosili Proroka, aby 

zamieszkał z nimi. 

 

Wiedza z zakresu historii 

Omówcie następujące historie: 

1. Prorok Ibrahim –jego poszukiwanie Allah – kiedy odrzucił czczenie księżyca, 

słońca, gwiazd i bożków. Opisz reakcje jego ojca. Omówcie historię jego syna 

Ismaila – jak znaleziono zostało źródło Zamzam, odbudowanie Kãby. 

2. Ludzie Saba (34:15-19) – jak oszukiwali i gnębili ludzi. 

3. Opowieść o służącej i czerwonym materiale ze zbioru  Sahih Buḫariego. Aisza 

przedstawiła historię służącej, która została oskarżona o kradzież czerwonego 

materiału. Tak naprawdę to ptak wyrwał go z jej rąk. Nikt nie wierzył służącej, 

aż pewnego dnia, ten sam ptak nadleciał i upuścił materiał  

na ziemię. Służąca wychwalała Allaha i nikt już nie miał wątpliwości, o jej 

uczciwości. Jest to dowód na to, że Allah sprawia, że prawda prędzej,  

czy później zwycięża. 

4. Prorok Mojżesz – jak armia faraona została zalana przez wodę. 

5. Prorok Noe. 

 

 

Inne 

Zachowanie podczas jedzenia i picia: 

a) Dziel się jedzeniem z osobą, która go nie ma. 

b) Będąc w grupie, zacznij jeść wtedy, kiedy wszyscy są gotowi i zostało 

wypowiedziane dua. 

c) Posprzątaj po jedzeniu. 
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d) Nie wyrzucaj jedzenia. Zapakuj i zostaw na później lub oddaj komuś. 

e) Po jedzeniu powiedz: „alhamdulillah” 

Powiedzenia: 

a) Pozdrawiaj  innych słowami: „assalamu alejkum” 

b) Podziękuj słowami: „szukran” (dziękuję) lub „dżizakalla”  

(Allah cię wynagrodzi). 

c) Jeśli jesteśmy szczęśliwi mówimi: „alḥamdulillah” lub „Allahu akbar”  

(Allah jest wielki). 

d) Jeśli planujemy coś zrobić lub mówimy o przyszłości, wówczas zdanie 

kończymy słowami: „inszaallah” (jeśli Allah pozwoli). 

 

 

 

 

 

 

 


