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To opracowanie podzielone jest na 3 cześci. Podstawowa jest przeznaczona dla dzieci 
w wieku 6-7 lat, cześd 2 dla dzieci w wieku 7-8, a częśd trzecia dla dzieci 9-10.



ALLAH

Allah jest jeden.

Allah jest naszym Panem.

On stworzył ludzi.

On stworzył drzewa, góry i rzeki.

On stworzył słońce, chmury, gwiazdy i księżyc.

On stworzył zwierzęta, deszcz i wiatr.

On jest stworzycielem wszystkiego.

Allah każdego dnia ofiarowuje nam jedzenie.

On sprawił, że jesteśmy zdrowi.

On dał nam ręce i nogi, uszy i oczy.

On dał nam mamę i tatę, brata lub siostrę.

On dał nam wszystko.

Allah jest samowystarczalny; nie potrzebuje nikogo ani 

jedzenia, ani odpoczynku – w przeciwieństwie do ludzi. 

Nie ma rodziny ani współpracowników.  On zawsze istniał 

i będzie istnieć wiecznie.
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Allah wie wszystko.

Wie, co teraz robimy.

Wie, co robiliśmy wczoraj.

Wie, co zrobimy jutro.

Cokolwiek zrobimy, Allah będzie o tym wiedział. 

Allah wie, co robią zwierzęta.

Allah samemu będąc wysoko w niebie, widzi nas i słyszy 

wszędzie, gdziekolwek jesteśmy.

Nikt  nie jest taki, jak Allah.

Nikt nie ma takich możliwości, jak Allah, aby stworzyć 

coś z niczego.

ALLAH

Allah posiada conajmniej 99 imion, które pozwalają nam 

lepiej Go poznać.
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Allah nie tylko powołuje rzeczy do życia. On także 

utrzymuje przy życiu i pozbawia egzystencji,  jest 

ostateczną przyczyną wszystkiego, co im się zdarza. 

Allah jest stworzycielem wszystkiego. 

On jest strażnikiem każdej rzeczy.

Prorok powiedział: „Ktokolwiek szczerze powie, że nie 

ma Boga oprócz Allaha, ten z pewnością wejdzie do 

raju”. (Hadis)



WYZNANIE WIARY

ال اله اال هللا
(La illaha illallah – nie ma boga poza  Allah)

To jest wyznanie wiary muzułmanów. 

Muzułmanie czczą tylko  Allah.

محمد رسول هللا
(Moḥamedu rasul Allah 

– Mohammed jest wysłannikiem Allah)

Mamy wysłannika, który jest najlepszym 

przykładem. Bycie muzułmaninem oznacza, 

że podążamy za prorokiem - jego naukami 

i nakazami, które pochodzą bezpośrednio od Allah.
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DUÃ’

po arabsku                                     بسم أهلل

transliteracja                                  Bismillah

znaczenie                                     W imię Allah

Nim cokolwiek zaczniemy, powinniśmy tę czynność 

rozpocząć od słów „bismillah”.
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BANK POJĘĆ

Wieczny Istniejący na zawsze, bez początku i końca; 

zawsze istniał i będzie istnieć.

Tałhid Oddawnie czci tylko Allahowi.

Islam Religa lub droga życia muzułmanów. Sposób

życia, jaki jest nauczany w Koranie.

Atrybuty Cechy.

Wspólnik Ktoś, kto dzieli się z kimś innym lub mu 

pomaga, np. partnerzy biznesowi dzielą się 

zyskami i stratą.

Bożki Coś, co jest tak samo czczone, jak bóg. To 

może być cokolwiek, nawet posąg, zdjęcie.

Iman Wiara.

Sahabah Towarzysze proroka Mahommeda.
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Napisz zdanie używając powyższych wyrazów.
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Wymień   

sześć

atrybutów  

Allaha.



Możesz 

nakleić 

zdMożesz 

Możesz  nakleić 

również zdjęcie 

(zamiast 

rysować).

w.

jęcia

takich 

przykładów.

Narysuj przykłady kreacji  

dokonanej przez Allaha.
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Mówię „Bismillah”, kiedy zaczynam:

A

A

A

A

A



Wstaw brakujące słowa – spośród 

podanych- tak, aby zdania miały sens.

• Nikt, oprócz Allaha, nie ma .................., aby stworzyd coś 
z niczego.

• Muzułmanin wierzy, że Allah stworzył....................

• Allah stworzył .................................

• Allah .................. nam wiele dobrodziejstw.

• Nie ma ............ poza Allahem.
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możliwości     ofiarował     nas boga       wszystko



naukapoprzezzabawe.wordpress.com 11

Pokoloruj wyraz „Aḥad”

– oznacza jeden.

Pokoloruj na zielono te określenia, które

dobrze opisują Allaha, na czerwono zaś te, które są złe.

jeden ma syna

potrzebuje 
nas

nie ma 
rodziców

nniezależny

urodził się

wieczny

ma żonę

doskonały

umarł

lubi nas
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Czy możesz przeczytać to słowo? 

Wiesz, co oznacza?

Napisz odpowiedż w pustej ramce, a słowo pokoloruj.

Wstaw brakujący wyraz  spośród następujących:

Niego    czcimy wspólników   jeden   czcimy   boga

Allah jest ...............................

Allah nie ma ..................................

My ................................... Allaha.

Nie ma ........................ poza  Allahem.

Nic nie istnieje podobnego do ........................



naukapoprzezzabawe.wordpress.com 13

Połącz wypowiedzi – tak, aby powstało 

poprawne zdanie.

Szahada składa się z

Tylko Allah może być

Muzułmanie wierzą w

Allah stworzył

wszystko.

czczony.

dwóch głównych części.

Allaha, tylko jednego 

boga.
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Wiele osób czuje się dziwnie mówiąc o Allahu. Jedni myślą, 

że Allah ma 2 lub 3 wspólników; jeszcze inni, że jest wszystkim.

Muzułmanin, w prost przeciwnie, nie czuje żadnego zmieszania.

Z łatwością znajdzie swoją drogę z tego „labiryntu chaosu”,

w którym znajdują się niektórzy.

Ołówkiem zacznacz drogę, która prowadzi nas do Jedności

Allaha. Następnie pokoloruj rysunek.
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Czy umiesz przeczytać poniższe zdanie.

Wiesz, co ono znaczy? Proszę , podaj odpowiedź

w pustej ramce. Następnie pokoloruj literki.
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Każde drzwi wymagają klucza, aby je otworzyć. 

Podobnie jest z drzwiami do raju. Kluczem 

do otwarcia drzwi do raju jest „ La illaha illallah” 

– wiara w Jedność Allaha.

Przyjżyj się rysunkowi uważnie i dopasuj 

klucz do otworu w drzwiach.  

Wpisz odpowiedź w pustą ramkę. Rysunek 

pokoloruj.
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4
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• Wiara w Allaha – oznacza wiarę, że Allah z pewnością 

jest Panem wszystkiego (Stworzyciel, Opiekun,  

jest Doskonały, nie ma żadnych słabości).

• Tałhid – oznacza, że Allah jest Jeden i wyłącznie 

Jego czcimy.

• Wszyscy Prorocy nawoływali do tałhidu – czyli wiary 

tylko w  jednego Allaha.

• Szirk – oznacza oddawanie czci komuś innemu niż Allah.

Allah powiedział:

„Zaprawdę, Ja jestem Bogiem! Nie ma boga,

jak tylko Ja! Czcij Mnie więc i odprawiaj modlitwę, 

wspominając Mnie!” (20:14) 

„I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.” 

(51:56)

„Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, 

Widzący!” (42:11)
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Wiara w Allaha (część 2)

.
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Wiara w Allaha (część 2)

• Skąd ta pewność, że Allah jest jeden?

Allah objawił w Koranie, że jest jeden. 

Wszyscy Prorocy nauczali, że Allah jest jeden.

Allah jest Najpotężniejszy. On nie potrzebuje wspólników 

ani żadnej pomocy. Tylko słabi potrzebują wspólników.

Allah stworzył wszystkie stworzenia w sposób doskonały. 

Jeśli istniałby ktoś jeszcze obok jednego Boga, wówczas 

zapanowałby na świecie chaos.

W klasie jest jeden nauczyciel. Samochoód ma jednego 

kierowcę. Kraj posiada jednego przywódcę. Jeśli byłoby 

ich dwóch, wówczas powstałby chaos.

Nie istnieje taki chaos w stworzeniu – wiemy zatem, 

że istnieje tylko jeden Allah.

„A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, 
poza Bogiem, to one uległyby zniszczeniu”. (21:22)



• Gdzie jest Allah?

Allah nie jest podobny do osoby, która może być 

w budynku, mieście lub kraju. On widzi wszystkich 

i wszystko oraz słyszy wszystko, nawet nasze 

sekretne myśli – będąc samemu ponad siedmiona 

niebiosami.

• Jak wygląda Allah?

Allah nie jest podobny do niczego, co możemy sobie 

wyobrazić lub zobaczyć. Nikt nie widział Allah i nikt 

nie wie, jak wygląda. Allah jest wyjątkowy.

• Kim jest Allah?

Allah jest Panem i Stworzycielem wszystkiego. 

Nic nie istnieje, dopóki  Allah tego nie stworzy. 

On jest samowystarczalny i utrzymuje wszystkie 

stworzenia. Sam jeden ma pełną moc i kontrolę  

nad wszystkim.

• Jak możemy poznać Allaha?

Poznając Koran dowiadujemy się o atrybutach Allah. 

Dzięki tym atrybutom możemy poznać Allah.

Bóg zna to, co utrzymujecie w tajemnicy, 

i to, co głosicie jawnie. (Koran 16:19)
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Wiara w Allaha (część 2)



• Dlaczego Allah stworzył ludzi?

Allah powiedział nam w Koranie, że stworzył nas tylko po to, 

abyśmy oddawali Mu cześć i Jego się słuchali. Mówiąc 

najkrócej, życie jest testem.

Allah stworzył nas i dał nam wybór na tym świecie: możemy 

robić cokolwiek chcemy. W ten sposób Allah chce poznać, 

jak żyjemy – czy mogąc wybierać - oddajemy mu cześć, 

słuchamy i podążamy za jego wskazówkami.

Jeżeli podążamy za Allahem, wówczas on nagrodzi 

nas rajem.

Jeżeli mając przykazane: robić dobre rzeczy i czcić Allaham, 

czcimy inne rzeczy/osoby, albo robimy złe rzeczy – wówczas 

Allah ukarze nas ogniem piekielnym.

Dlatego też, wszyscy mamy wybór: możemy być wierzącymi 

(osobami, które wierzą w Allaha) lub kafir (niewierzącymi 

– osobami, które nie wierzą w Allaha, nie słuchają Go). 

Mamy zupełny wybór – cokolwiek chcemy zrobić w naszym 

życiu.
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Wiara w Allaha (część 2)



KORAN I HADIS (część 2)
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Mów: "On - Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! 

Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu 

nie jest równy!" (112:1-4)

Sura Al Iḫlas uczy nas, że Allah jest Jedynym Bogiem ludzkości. 

Nie istnieje nic, co jest bardziej godne czci niż Allah.

Allah nie potrzebuje żadnej pomocy ani też nie posiada ludzkich 

cech. Np. nie potrzebuje jedzenia ani odpoczynku.

On jest najpotężniejszy i nikt jemu się nie równa – pod każdym 

względem.

Zgodnie z hadisem, sura Al Iḫlas równa się jednej trzeciej Koranu.

Koran został objawiony prorokowi Mohamedowi ponad 1400 lat temu. 

Koran to słowo Allaha i wskazówka dla ludzi.  Koran nigdy nie został 

zmieniony.  Na początku uczono się jego słów na pamięć,  a potem 

zostały one spisane. 

Koran opisuje stworzenie wszechświata i wyjaśnia, że wszechświat 

się rozszerza. W Koranie jest wiele dokładnych szczegółów mówiących 

o wszechświecie i ziemi.

Wielu współczesnych naukowców jest zdzwiona czytajac o tym 

w Koranie.

Czy wiesz, że:



Wiara w Allaha oznacza:

• Modlenie się do Allaha.

• Zwracanie się z prośbami do Allaha.

• Lęk przed karą ze strony Allaha.

• Ufanie Allahowi.

• Kłanianie i padanie na twarz tylko przed Alallahem.

• „ La illaha illallah” oznacza, że Allah jest tylko bogiem 

i tylko Jemy należy oddawać cześć.

• „ La illaha illallah” oznacza, że nikt nie może mieć żadnych 

z atrybutów Allaha. Aniołom, prorokom, żadnym osobom 

nie można przypisać cech Allaha.

• Muzułmanie okazują miłość do Allaha poprzez postępowanie 

wg Jego nakazów i stają z dala od wszystkiego, co zostało 

przez Niego zakazane.

• Możemy kochać innych ludzi, ale ta miłość nie może być 

większa od miłości do Allaha.
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Wiara w Allaha (część 2)
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Pokoloruj na zielone te określenia, które 

dobrze opisują Allaha, a na czerwono złe.

wszystko

w ciemnościach

kiedy jest

jasno

tylko dobrze

rzeczy

kiedy się 

schowamy

wszędzie

tylko nasze

uczynki

w naszych 

sercach

Allah widzi:



Zdanie w j. arabskim:

....................................................................................

....................................................................................

Tłumaczenie:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności.

Napisz to zdanie po arabsku 

oraz podaj polskie tłumacznie.

إآل

هللا

ال

إلهَ 



Wykreślanka

A D Ć I S L A M A M L

L L Y E O I E O S J S

O U E T Y U M P T R J

B D A R H P R A W D A

K Z S F J Ć L W O U L

W I E L B I Ć G R I L

U E Ó D D U A Ą Z Ć A

L N W I E C Z N Y P H

V B A L J Ą O B Ć Q K
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Czy możesz znaleźć następujące słowa:

ALLAH STWORZYĆ

LUDZIE WIECZNY

PRAWDA DAR

WIELBIĆ                             ISLAM

DUA

Czy rozumiesz ich znaczenie?



• Wszystkie akty oddawania czci są adresowane tylko 
do Allaha, ponieważ tylko On zasługuje, aby być 
czczonym. Nie ma potrzeby, aby istniał pośrednik 
pomiędzy ludźmi a Allahem. Jeśli ludzie modlą się 
do kogoś innego o pomoc, wówczas oni tworzą 
towarzysza Allahowi.

Prorok powiedział: „Duã’ jest oddawaniem czci.”

• Allah wspomniał, jak ważne jest oddawnie czci tylko  
Jednemu i wspomniał, że jest to główny powód , 
dla którego stworzył ludzi oraz dżinów.

„I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.” 
(Koran 51:56)

„Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: "Czcijcie Boga 
i unikajcie bałwochwalstwa!" (Koran 16:36)   

• W surze Al Fatiḥah, którą muzułmanie recytują podczas 
dnia przynajmniej siedemnaście razy, znajdują się takie 
słowa: „Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc”. 
(Koran 1:5)

• Ten werset jasno wskazuje, że wszystkie formy 
oddawania czci powinny być skierowane tylko do Allaha.
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Oddawanie czci Allah (część 3)



W j. arabskim oddawanie czci to ibaadah i dzieli się na dwie

kategorie – obowiązkowa i rekomendowana.

Obowiązkowe akty oddawania czci:

• codziennie - modlitwa pięć razy dziennie,

• co tydzień – modlitwa dżumãh,

• co roku – post podczas ramadanu i jałmużna (zakah),

• raz w życiu – hadż lub umrah.

Muzułmanie wykonuje te akty, ponieważ oddają cześć 

tylko Allahowi – tylko On zasługuje, aby być czczony. 

Tylko Allah nagrodzi ludzi za to, że oddają Mu cześć.
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Znaczenie oddawania czci (część 3)



Rekomendowane (dodatkowe) akty oddawani czci 

(nałafil):

• dodatkowe modlitwy,

• dodatkowy post,

• dodatkowa dobroczynność,

• ḏikr (pamiętanie o Allahu).

Te dodatkowe akty mogą być wykonywane o każdej porze.  

Muzułmanin powinien również oddawać cześć Allahowi 

bez popełniania szirk lub popisywania się.

Allah powiedział: „ Czcij więc Boga,
szczerze wyznając Jego religię!’ (Koran 39:2)

Muzułmanin, który ma intencję dokonania czegoś ze względu 

na  Allaha i nie zrobi tego, otrzyma nagrodę, jakby ją wykonał. 

Dobre zachowanie, ciężka praca, pozdrawiania innych, 

pomaganie innym i inne czynności – również uważane 

są za akty oddawania czci Allahowi.

naukapoprzezzabawe.wordpress.com 30

Znaczenie oddawania czci (część 3)



Allah powiedział „ Czcijcie waszego Pana, który was 

stworzył, jak i tych, którzy byli przed wami!

- być może, wy będziecie bogobojni! (Koran 2:21)

Akty oddawania czci to słowa lub czyny, które sprawiają 

Allahowi przyjemność. Mogą być podzielone na widoczne  

z zewnątrz i niewidoczne.

Niektóre akty widoczne z zewnątrz:

1. modlitwa, jałmużna (zakah), post, hadż,

2. duã’  (tylko do Allaha),

3. szukanie uchrony u Allaha,

4. złożenie ofiary dla Allaha – np. podczas świąt,

5. bycie dobrych dla rodziców,

6. okazywanie szacunku innym,

7. dążenie do osiągnięcia pobożności i sprawiedliwości,

8. podążać drogą wskazaną przez Allaha

9. zachęcanie innych do czynienia dobra i ostrzeżenie 

ich przed złem.
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Akty oddawania czci (część 3)



Niektóre akty niewidoczne:

• kochanie Allaha i kochanie oddawanie Mu jedynemu czci,

• lęk przez Allahem,

• wiara w Allaha,

• poleganie na Allahu,

• pokora.

Muzułmanie muszą oddawać cześć tylko Allahowi. 

Allah powiedział: „Powiedz: "Zaprawdę, moja modlitwa 

moje praktyki religijne , moje życie i moja śmierć - należą 

do Boga, Pana światów!” (Koran 6:162)

Muszrik to osoba, która oddaje cześć innym, obok Allaha 

i tworzy towarzyszy Allahowi. Jeśli ktoś oddaje tylko cześć 

Allahowi jest to znak pokory.
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Akty oddawania czci (część 3)



• W czasach proroka Mohammeda muszrikun Mekki 

i  Arabii wierzyli w Jedynego Allaha – jako Stwórcę

i Dostarczyciela. 

• Wierzący w bożki w Mekce wiedzieli, że Allah jest ich 

Stwórcą, Panem, Królem. Mimo wszystko ta wiedza nie 

sprawiła, że stali się muzułmanami.

Allah powiedział: „ I większość z nich nie wierzy w Boga, 

i tylko dodają Mu współtowarzyszy.” (Koran 12:106)

• Ten werset potwierdza fakt, że pomimo wiary w Jedność 

Allaha, jako Stwórcy, nie przestali oddawać cześć innym 

bogom oprócz Allaha. Nawet modlili się do Allaha wtedy, 

kiedy potrzebowali Jego pomocy. Allah uważał ich za 

niewierzących, ponieważ nadal oddawali cześć bogom 

oprócz Allaha.

• Kiedy osoba modli się do fałszywego obiektu, ona 

popełnia szirk poprzez tworzenie towarzyszy Allahowi. 

Dlatego też szirk jest największym złem, którego  nikt 

nie może popełnić – ponieważ przypisuje innym prawo 

Allaha do czczonym.

naukapoprzezzabawe.wordpress.com 33

Allah – tylko jemu oddajemy cześć (część 3)



WYBRANE ATRYBUTY (część 3)

Al Ṟaffar (wybaczający) – Allah może każdemu 

wybaczyć, nazależnie od tego, ile błędów popełni.

Al Qadir (najpotężniejszy) – Allah posiada zdolność 

zrobienia wszystkiego, na co ma ochotę; posiada 

nieograniczoną moc.

Al Samiã (wszystko słyszący) – Allah słyszy wszystko, 

nawet bicie ludzkiego serca; Allah wie wszystko; niczego 

się przed Nim nie ukryje.

Al Malik (król) – wszyscy i wszystko musi odpowiadać 

Allahowi. Ten, który posiada całkowitą władzę nad 

wszystkim.

Al Razzaq (zaapatrujący) – dostarczający wszystkim 

swym stworzeniom pożywnienia i spełnia ich potrzeby.
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Al Qajjum (samoistny) – istnieje sam z siebie, pozostaje 

niezmienny i jest wieczny.

Al Ãlim (wszechwiedzący) – nic nie dzieje się bez wiedzy 

Allaha; on wie co sie działo, co teraz sie dzieje i co się 

wydarzy; zna miejsca przebywania i kryjówki.



jałmużna

pięć modlitw dziennie

post podczas ramadanu

post w poniedziałek i czwartek

hadż

dodatkowe modlitwy

dodatkowe ḏikr, zakah

dodatkowy post

modlitwa sunnah przed i po obowiązkowych modlitwach

modlitwa dżumãh

duã’ i aḏkar wypowiadany po modlitwach obowiązkowych
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Przyjżyj się słowom w ramce 

i ułóż je wg następujących  kategorii:

• pbowiązkowe akty oddawania czci (fard),

• rekomendowane akty oddawania czci (sunnah),

• dodatkowe akty oddwania czci (nałaafil).
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Podaj przykłady aktów oddawania czci,

wypełnij brakujące pola.

Akty oddawania czci wykonywane przez:

rękę nogę serce

usta oczyucho
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Muzułmanie modlą się, płacą zakah, poszczą 
w ramdanie. Oddawanie czci tylko Allahowi 

kształtuje charakter muzułmanina. 
Wypełnij listę, podając cechy, na które

składa się charakter muzułmanina.

cechy 

muzułmanina

szczerośd


