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Koncentracja na:  zajęcia aktywne, nauka poprzez zabawę. Podstawowe 

pojęcia z zakresu zachowania, rozumienia świata.   

 

Pięcioletnie dzieci lubią przypodobać się swoim przyjaciołom. Jest to dobry moment, 

aby w bardzo prosty sposób zapoznać ich  z pojęciem społeczeństwa, ummy. 

 

Dzieci w tym wieku poznają świat wokół siebie i starają się  być niezależne np. 

wychodzić do sąsiadów samemu. Lubią śpiewać, tańczyć i udawać (bawić się  

udawanie, wymyślanie zabaw/postaci). Przygotuj zajęcia, które będą doceniać każde 

dziecko, pozwalą na trochę niezależności (np. samo zdecyduje, kiedy jest czas na 

modlitwę, jak dużo pieniędzy przeznaczy na dobroczynność - pozwól im na 

podejmowanie decyzji) i użyj ciała, jako sposobu do nauki (nauczanie poprzez 

działanie). 

 

Maluchy podporządkują się zasadom, ale nie lubią, aby je karcić (tzw.„time-out”),  

jeśli nie mają na coś ochotę w danej chwili. Mogą być bardzo chętne do współpracy  

i zarazem wymagające, a ich cierpliwość jest bardzo mała. Stwórz zajęcia, które nie 

trwają długo, na które dzieci nie musza czekać dłużej niż kilka minut i w których 

mogą uczyć się od siebie. Powinny być przeprowadzone szybko i być podzielone na 

kilka części. Dzieci mogą dłużej śpiewać lub robić coś na co mają ochotę. Wymyśl 

zajęcia, które pozwolą dzieciom udawać zwierzęta, które występują w Koranie, 

proroków czy bohaterów. Prorok rozdawał dzieciom daktyle, aby w ten sposób 

zachęcić je do uczestnictwa w modlitwie lub innych aktów czci - ty również możesz 

nagradzać dzieci w trakcie zabawy.  Po jakimś czasie dzieci nie będą potrzebowały 

nagród, jeśli zajęcia je zainteresują. 

 

Największy problem, z którym się zmierzysz, to fakt, że dzieci nie potrafią 

rozgraniczyć rzeczywistości od fantazji. Stwórz gry, w których dziecko musi 

dopasować obrazki lub powiedzenia. Bądź kreatywna proponując zajęcia. Rozważ 

wszystko, co może się wydarzyc w trakcie i  bądż przygotowana na każdą okoliczność. 
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Dzieci w przedziale wiekowym 4-5 potrafią wskazać słowa, które się rymują 

posługując się obrazkami lub słowami. Pracuj nad rymami, rytmem, powtarzającymi 

się wzorami,  wskazaniem literek (dźwięków) rozpoczynających lub kończących 

arabskie słowa. Używaj słówka arabskie  wskazujące czynności i wykorzystajcie je 

podczas zabawy. Wskażcie przeciwieństwa, bawcie się w zadawanie pytań i 

odpowiadanie na nie. Po przeczytaniu opowiadania namalujcie rysunek o tej 

opowieści. Używajcie kart – memo i gier, które wymagają dokończenia wzoru. 

Pracujcie razem nad rozwiązywaniem prostych problemów. 

 

Cztero i pięciolatki mogą uczyć się już pisać. Rozpocznijcie od nauki pisania imion 

dzieci po polsku i arabsku..  

 

Propozycje zajęć: 

 

1. Staraj się używać następujących pojęć: 

  cięższy-lżejszy, 

 krótki-długi,  

 więcej-mniej,  

 większy-niższy,  

 pełen-pusty,  

 na dole-na górze,  

 na zewnątrz-wewnątrz,  

 górny-środkowy-dolny.  

Używaj tych słów w nawiązaniu do muzułmańskich sytuacji – nie jemy za dużo, 

kiedy jesteśmy pełni.  

 

2. Przedstaw kształty wykorzystując podstawowe islamskie pojęcia np. Kaba 

(kwadrat), kulki w tasbihu (koło), dywanik do modlitwy (prostokąt). Zwróćcie 

uwagę na symetrię występującą w środowisku np. Skrzydła ptaka. Omówcie, 
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sposób w jaki Allah sprawił, że rzeczy zostały stworzone doskonale i że Allah 

sprawił, że żyją w parach. Jest to dobry moment na opowiadanie o proroku 

Nuh (Noe). 

 

3. Naucz podstawowych pojęć – nie wolno jeść miesa nie-halal, kłamstwo jest 

niebezpieczne lub mówiąc o innych osobach musimy uważać, ponieważ 

możemy zacząć obgadywać. 

 

4. Twórzcie proste wzory geometryczne, które są wykorzystywane w architekturze 

islamskiej. 

 

5. Zwróćcie uwagę na elementy dnia i nocy (słońce, księżyc, gwiazdy, planety) i 

pozycje słońca na niebie w czasie dnia. Wyjaśnij, że kosmos podporządkowany 

jest prawom Allaha i że my nie panujemy na kosmosem. 

 

6. Wykorzystaj aspekt różnorodności - dlaczego powinniśmy być dumni z faktu, 

że jesteśmy muzułmanami. Omów podstawowe fakty, tradycję związana ze 

świętami. 

 

7. Rozmawiajcie o przemijaniu wykorzystując zdjęcia obrazujące życie w 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (np. omówcie środki transportu, 

ubrania, domy  jak na przestrzeni lat się zmieniały). 

 

8. Przedstaw dzieciom i naucz je określać podstawowe potrzeby i pragnienia ludzi 

oraz wyjaśnij, że są one uniwersalne.  

Podstawowe potrzeby ludzi: 

 Duchowe 

o sztuka 

o akceptacja społeczna 

o religia i filozofia 
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 Materialne 

o jedzenie (zwierzęta, rośliny) 

ubrania 

o bezpieczeństwo 

o zdrowie 

o komunikacja 

o transport (wodą, lądem, w powietrzu) 

o schronienie 

 

9. Wyjaśnij, jak mówienie prawdy  wnosi do społeczeństwa, że znalezienie pracy 

jest jednym ze sposobów pozwalających zarobić pieniądze, aby kupić potrzebne 

rzeczy.  Wszyscy  jesteśmy nagradzani lub karani – również dorośli są 

nagradzani i karani, jak małe dzieci. 

 

Czego należy unikać podczas zabawy:  

Trzeba, jak najmniej czasu przeznaczyć na pisanie - dzieci w tym wieku powinny 

skupić się na rozumieniu podstawowych pojęć, a nie na zapamietywaniu faktów.  

 

CO DZIECI W TYM WIEKU POWINNY WIEDZIEĆ: 

 

Wiedza z zakresu Koranu 

1. Recytowanie z pamięci sur: Al Fatiḥah, Al Kauṯar oraz Al Iḫlas 

2. Koran jest księgą Allaha; została przekazana przez Proroka Mohameda. 

3. Koran to specialna księga, która wskazuje ludziom drogę, aby mogli żyć 

szczęśliwie. 

4. Musimy umyć ręce, zanim ją dotkniemy i trzeba o nią dbać. 

5. Ludzie powinni czytać Koran codzinnie: osoby, które to robią stają się 

pogodniejsze i Allah będzie je bardziej kochał. 

6. Koran został objawiony w języku arabskim, dlatego tez musimy nauczyć się 

tego języka. 
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7. Sura jest rozdziałem Koranu. 

8. Prawie wszystkie sury w Koranie zaczynają się od słów „bismillah”. 

9. Kiedy, mówimy „bismillah” oraz „auḍu billahi min aszaitani radżim”  

 

Wiedza z zakresu wiary (aqeedah) 

1. Allah jest stwórcą wszystkiego i wszystkich. 

2. Allah jest tylko jeden i nie potrzebuje żadnej pomocy. 

3. Allah może zrobić wszystko, na co ma ochotę. 

4. Allah jest sprawiedliwy i mądry. 

5. Allah będzie istniał zawsze. 

6. Allah kocha nas i chce, abyśmy podążali za jego wytycznymi. Te zasady zostały 

stworzone dla naszego własnego dobra i jeśli będziemy ich przestrzegać, 

osiągniemy sukces w naszym życiu i będziemy numer 1 we wszystkim, co 

robimy. Jeśli zaś nie będziemy przestrzegać Jego zasad, wówczas będziemy żyć 

nieszczęśliwie i będziemy przegrywać. Zasady Allaha są, jak zasady w klasie, 

pomagają nam być uprzejmymi dla innych i pracować w harmonii jako grupa. 

7. Allah jest jak nauczyciel, który patrzy na nas i obserwuje, czy dobrze 

przestrzegamy Jego zasad.. Jeśli to robimy dobrze i kochamy Go, wówczas nas 

nagradza. Jeśli zaś łamiemy Jego zasadom, wówczas karze nas lub czyni nas 

niezdarnymi  w życiu. 

8. Allah stworzył Aniołów, aby nas obserwowali i zapisywali nasze dobre i złe 

uczynki. Są stworzeni ze światła i robią  wszystko, czego oczekuje od nich 

Allah. 

9. Anioł, który przyniósł Koran Prorokowi Mohammedowi nazywał się Gabriel. 

10.  Istnieje zły stwór,  który nazywał się Szatan i który bardzo chce skrzywdzić 

dobrych ludzi. Jest niewidzialny i tylko Allah może nas przed nim uchrodnić. 

11. Allah ofiarował nam czterech aniołów, którzy nas chronią. Jesli Allah chce, aby 

coś niedobrego nam się stało, wówczas prosi jednego z aniołów, aby się 

odsunął. Zatem nic złego nie może nam stać się bez przyzwolenia Allaha. 

12. Allah wybiera ludzi, którzy przynoszą od niego wiadomości innym. Tych 

wybrańców nazywamy prorokami. Pierwszym prorokiem był Adam, a ostatnim 

Mohammed. 

13. Niektórzy prorocy mieli specjalne zadanie - przekazać dużo nauk i zasad od 

Allaha. Jeśli to miało miejsce, wówczas zbiór tych wszystkich nauk i zasad 
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nazywamy ksiągą Allaha. Wsród proroków byli tacym, którzy otrzymali takie 

właśnie księgi. Prorocy, którzy otrzymali takie księgi, nazywami są ponadto w 

sposób szczególny. Są to Wysłannicy – ponieważ przynoszą wiadomości od 

Allaha, są specialnymi listonoszami Allaha. Ostania księga Allaha nazywa się 

Koran i dlatego też jest taka szczególna. 

14. Po arabsku prorok znaczy Nabi Allah. 

15.  Wszyscy ludzie muszą starać się podążać za Allahem. Kiedy słuchamy Allaha, 

wówczas podążamy za islamem. Słowo „islam” oznacza postępowanie zgodne 

z tym, co mówi Allah, a ludzie, którzy tak robią nazywają się muzułmanie.  

16. Muzułmanin to osoba, która robi dużo dobrego. Ona nie może robić lub 

mówieć złych rzeczy, które ranią ludzi. Jeśli już to zrobi  – musi prosić Allaha o 

wybaczenie. Musimy powiedzieć „astahfirulla” i przeprosić osobę, którą 

zraniliśmy. Czasami proste „przepraszam” wystarczy. Jeśli zaś ktoś wejźmie, 

coś należąće do innej osoby, wówczas musi to jej zwrócić lub równowartość.  

Dlatego też lepiej nie podnosić nic z ziemi, jeśli nie zamierzamy znaleźć 

właściciela. 

 

 Wiedza z zakresu ibadah 

1. Szahada jest wyznaniem wiary – tzn. kiedy stajemy się muzułmanami i kiedy się 

modlimy. 

2. Muzułmanie modlą się do Allaha, ponieważ Allah kazał to robić. 

3. Wszyscy modlą się do Allaha, nawet zwierzęta, nawet anioły. 

4. Po arabsku modlitwa nazywa się salah. 

5. Musimy modlić się o czasie, dzięki temu pamiętamy o Allahu w ciągu dnia. 

Odmawianie modlitwy o czasie jest, jak mycie zębów lub zjedzenie posiłku; jest 

konieczne i musi stać się zwyczajem oraz powinniśmy znajdować przyjemność 

w modlitwietak, jak znajdujemy przyjemność  w  jedzeniu. Modlitwa jest 

konieczna dla duszy, jak mycie zębów jest konieczne, aby zęby się nie zepsuły. 

6. Przed modlitwą myjemy się.  To nazywa się łudu. 

7. Zróbcie razem łudu; możecie to zrobić w rytm piosenki „głowa, ramiona ..” 

(piosenka znana z teletubisiów)  w tej samej kolejności, jak myjemy części ciała 

podczas łudu. Pamiętajcie (przed zrobieniem łudu) o powiedzeniu „bismillahir 

raḥmanir raḥim”. Wyrecytujcie (po zrobieniu łudu) razem szahadę. 

8. Nazwy pięciu modlitw oraz czasy kiedy są odmawiane. 
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9. Muzułmanie nie jedzą i nie piją w ciągu dnia podczas  jednego miesiąca 

każdego roku. Taki post nazywa sie sałm lub sijam i następuje w miesiącu 

ramadan. 

10. Podczas ramadanu jesteśmy szczególnie mili dla każdego. Być miłym oznacza, 

że dzielimy się z innymi osobami, pomagamy, słuchamy rodziców, zbieramy 

śmieci. Możesz wykorzystać system do nagradzania, gdy dzieci zrobią coś 

dobrego. Zastanówcie się razem, jakie zachowanie powinno być nagradzane. 

Bowiem kiedy zrobimy coś dobrego, również Allah zawiesi nam gwiazdkę na 

naszą tablicę. 

11. Co roku niektórzy muzułmanie udają się do miasta Mekka, aby odbyć 

pielgrzymkę hadż. W Mekce znajduje się Kaaba i muzułmanie krążą wokół niej. 

 

Wiedza z zakresu: dua, hadisów i powiedzeń 

Dzieci powinny pamiętać i postępować zgodnie z tym: 

a) Zanim coś zrobimy, mówimy: „bismillahir raḥmanir raḥim”  

b) Jeżeli zrobimy coś złego, mówimy: „Rabbi aṟfirli” (Panie wybacz mi). 

c) Kiedy widzimy, że dzieje się coś dobrego, mówimy: „alḥamdulillah” (dzięki 

Bogu). 

d) Jeśli widzimy, że dzieje się coś złego, mówimy wówczas: „astaṟfirulla” 

(uchroń mnie Panie). 

 

Wiedz z zakresu zachowania (akhlaq & adab) 

1. Witając się mówimy: „assalamu alejkum”, a odpowiadamy: „ła alejkum 

assalam”. 

2. Jeśli chłopiec wita się z chłopcem, a dziewczynka z dziewczynką – podają sobie 

ręce. 

3. Najlepsza jest ta osoba, która pozdrawia pierwsza. 

4. Kiedy spotkamy grupę osób, wówczas samotna osoba pozdrawia innych 

pierwsza. 

5. Ludzie nie powinni mówić brzydkich słów. Prorok powiedział: „Allah nie lubi 

brzydkich słów i ich używania”. 

6. Muzułmanie nie powinni mówić nic złośliwego do innych. 
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7. Muzułmanie przestrzegają powszechnych zasad -  nawet cisza w bibliotece 

musi być przestrzegana. 

8. Muzułmanin zawsze słucha rodziców i dla nich jest miły. 

9. Dzieci czują respekt wobec starszych i  nie odpowiadają w niegrzeczny sposób. 

10. Muzułmanie zawsze wyglądają schludnie i noszą czyste ubrania. 

11. Przed i po jedzeniu zawsze myjemy ręce oraz mówimy „bismillah” przed 

posiłkiem. Zaś po posiłku mówimy „alḥamdulillah” 

12. Nie zostawiajamy nieporządku i sprzątamy rzeczy nawet jeśli nikt nie widzi, 

ponieważ pamiętamy, że Allah nas widzi. 

 

Wiedza z zakresu życia Proroka (sirah) 

1. Opisz dzieciństwo proroka. Powiedz np. że nie biegał wokoło i nie bił się jak 

inne dzieci. Zawsze mówił prawdę. Pomagał swojemu wujkowi wypasać owce  

i każdy wiedział, że jest dobrym chłopcem. 

2. Prorok nauczał, że jest jeden Allah i nic nie jest mu równe; bogaty powinnien 

pogamać biednym; ludzie powinni robić dobro i mówić prawdę itd. 

3. Wyjaśnij, że ludzie robią wiele złych uczynków, ponieważ zapomnieli, czego 

nauczał prorok. Pokaż, że ludzie błądzą, kiedy nie mają wskazówek od Allaha. 

4. Wyjaśnij na czym polegała hidżra. Opowiedz ucieczkę Proroka oczami jego 

wielbłąda Kasłaha.  

5. Wyjaśnij, że ludzie chcieli przyjmować islam, ponieważ zdali sobie sprawę tylko 

Allah może im pomóc być silnymi. 

6. Wyjaśnij, że Allah pomagał muzułmanom, ponieważ prawdziwie go kochali. 

Allah zawsze pomaga tym, którzy są prawi i którzy podążają jego 

wskazówkami. 

7. Wyjaśnij, że najlepszą osobą, którą powinniśmy naśladować jest Prorok 

Mohammed, ponieważ umiał najlepiej podążać za wskazówkami Allaha. Allah 

powiedział, że Wysłannik Allaha jest najlepszą osobą do naśladowania (33:21). 

8. Kiedy podążamy drogą Proroka mówimy, że podążamy za sunną. Słowo 

„Sunna” oznacza przykład Proroka. 
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Wiedza z zakresu historii 

Opowiadanie historii proroków ma mieć jeden cel: pokazanie, jak ludzie błądzili i jakie 

ponosili tego konsekwencje; uświadomienie dzieciom, że miłość do Allaha nie 

wystarczy, musimy go słuchać, powieważ On wie o rzeczach, o których nie mamy 

pojęcia i ponieważ On widzi wszystko. 

Prorok Adam i jego zona Hałła  – podkreśl, że oni nie słuchali poleceń Allaha. 

Wyjaśnij, że teraz nie zawsze możemy zrozumieć powód niektórych zasad, ale 

przyjdzie taki dzień, że wszystko zrozumiemy. Pamietajmy, że Allah jest mądry i chce 

dla nas dobra. 

Prorok Salih i wielbłąd – wskaż na pewne podobieństwo do historii Proroka 

Mohammeda.   

Prorok Junus i wieloryb.  

Właściciele ogrodu (68:17-33) – jak bardzo ważny jest zwrot „insza allah” 

Grzeszna kobieta i jej spragniony pies - ten hadis opowiada o kobiecie, która 

grzeszyła, ale miała współczucie dla psa i dała mu pić. Dzięki temu Allah sprawił, że 

weszła do Raju. Wyjaśnij, że Allah jest w stanie bardzo ukarać, ale i ofiarować mu 

dużą nagrodę za niewielkie uczynki. Nigdy nie powinniśmy traktować naszych 

uczynków, jako małych lub nieważnych – bowiem wszystko się liczy. 

 

Inne 

- jedzemy zdrowie rzeczy, ponieważ muzułmanie dbałą o swoje ciało tak samo,  

jak i o duszę. 

- zostawiamy po sobie porządek, ponieważ muzułmanie pozostawiają ziemie tak samo 

czystą, jak ją zastali   

- jedzmy daktyle jako przekąski 
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KOMENTARZ do tłumaczenia: 

1 Gdy mówimy „auḍu billahi min aszaitani radżim”,  a następnie kontynujemy 

czytanie Koranu, wówczas musimy wymówić końcówkę w ostatnim wyrazie – 

będzie to brzmiało „radżimi” – jednak, jeżeli ten zwrot mówimy bez rzadnej 

kontynuacji czytania, wówczas wymawiamy tylko „radżim” – wynika to z zasad 

wymowy w języku arabskim. 

 

 


