
To opracowanie podzielone jest na 3 cześci. Część 1 i 2  przeznaczona jest dla dzieci 
w wieku 6-8 lat, a część trzecia dla dzieci 9-10.



• Post (sałm) oznacza, że nie jemy i pijemy od wschodu 

do zachodu słońca.

• Muzułmanie muszą pościć cały miesiąc (ramaḍan).

• Po zakończeniu miesiąca ramaḍan, muzułmanie 

obchodzą święto Eid al-Fitr.

„O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak 

jak został przepisany tym, którzy byli przed wami - być 

może, wy będziecie bogobojni” (Koran 2:183)

• Post jest czwartym filarem islamu.
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Post w islamie (część 1 i 2)



• Muzułmanie poszczą w czasie miesiąca ramaḍan. 

W tym czasie:

– Bramy Raju (dżennah) otwierają się, podczas, gdy 

bramy Piekła (dżahannam) są zamknięte.

– Istnieje specjalna brama do Raju zwana ar-Rajan. 

Przez ar-Rajan do Raju wejdą tylko ci, którzy pościli 

w ramaḍanie.

– Suplikacje (duã’) przyjmowane przez Allaha.

– Post jest ochroną przed piekłem.

– Allah wybacza grzechy tym, którzy poszczą.

– Allah wynagradza osoby, które poszczą.
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Dlaczego post jest taki ważny? (część 1 i 2)
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• Ramaḍan jest specjalnym miesiącem dla 

muzułmanów, którzy przeżywają ten miesiąc 

w innym sposób od pozostałych.

• Muzułmanie jedzą przed świetem 

(przed modlitwą fadżr) posiłek zwany sahurem.

• Po tym posiłku (sahur) nie jedzą i nie piją aż do 

zachodu słońca.

• Muzułmanie robią wiele dobrych uczynków 

i powstrzymują się przed czynieniem zła np. 

obgadywaniem, kłamaniem, używniem brzydkich słów 

podczas ramaḍanu.

• Po zachodzie słońca (magṟeb) jedzą posiłek zwany 

iftarem.

• Po modlitwie isza’ odprawiana jest modlitwa tarałih.

Zachowanie podczas postu (część 1 i 2)
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DUÃ’

po arabsku                                    

transliteracja                                  Ṣalallahu ãlejhi ła salem.

znaczenie                                     Pokój i błogosławieństwo Allaha z nim. 

Wypowiadamy te słowak, kiedy słyszymy, wymawiamy 

lub czytamy imię Proroka Mohammeda.

Ṣalallahu ãlejhi 

ła salem.
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Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności.

W porze maṟrib jedzą iftar.

Nie jedzeną i nie piją niczego.

Jedzą posiłek zwany sahur wczesnym rankiem.

Po modlitwie isza’ modlą się modlitwę tarałih.
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Rzeczy, które robię w ramadanie:

P

P

P

P

P



• Post to ................................... filar islamu.

• Post oznacza, że nie ...............................................

• Dla muzułmanów następny dzień po zakończeniu 

ramaḍanu jest dniem ................................................

• Ten dzień nazywa się ..............................................

• Muzułmanie poszczą od świtu do ...........................
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Wybierz odpowiedni wyraz spośród podanych

w ramce.

pierwszy trzeci czwarty

śpią rozmawiają jedzą i piją

święta smutku postu

Eid Witr Eid Jedzenia Eid al Fitr

południa północy zachodu



1. W ramaḍanie bramy Raju są zamknięte.

2. Bramy Piekła są otwarte w ramaḍanie.

3. Post chroni przed ogniem piekielnym.

4. Grzechy osoby, która pości nie są zapomniane.

5. Duã’ osoby, która pości są przyjęte.
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Postaw X obok wyrażenia , które nie jest prawdziwe.



kłótnia  – jedzenie – czytanie Koranu – modlitwa – obgadywanie

nie jedzenie – pomaganie innym – kłamstwo – brzydkie słowa
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Wpisz odpowiedni wyraz do tabelki, która wyjaśnia,

co możemy i czego nie możemy robić podczas postu.

Rzeczy, które robimy: Rzeczy, których nie robimy:
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Allah uczynił post w ramadanie obowiązkiem

dla wszystkich muzułmanów, którzy mogą pościć.

Co lubię robić podczas postu?

Co sprawia mi trudność podczas 

postu ?

Jacy ludzie nie muszą pościć?
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Wskaż mi drogę do meczetu na modlitwę Eid.



• Sałm oznacza w j. arabskim powtrzymanie się

od robienia czegoś.

• W prawie muzułmanskim (szariah) sałm oznacza 

powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu, 

aż do zachodu słońca.

To jest miesiąc ramadan, w którym został zesłany 

Koran - droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi 

prostej, i rozróżnienie. Kogo z was zastanie ten 

miesiąc, to niech pości w tym czasie. A ten, kto jest 

chory lub w podróży, to przez pewną liczbę innych dni. 

(Koran 2:185)

• Allah dał muzułmanom specjalną nagrodę za post.

„Wszystkie uczynki Dzieci Adama (ludzi) są dla nich 

za wyjątkiem postu, który jest dla Mnie i za to (ich) 

wynagrodzę.” (Muslim)
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Co oznacza post? (część 3)

„Allah nie potrzebuje postu (nie zaakceptuje postu) 

tego, kto nie porzuci fałszywej mowy (kłamstw, 

obmowy, itp.) i złych uczynków” (Bukhari)



• Post jest jedna z formą oddawania czci Allahowi.

• Muzułmanie poszcząć powinni starać się recytować 

dużo Koranu, pamiętać o Allahu, rozdawać jałmużnę. 

To jest zwłaszcze bardzo ważne podczas ostatnich 

dziesięciu dni ramaḍan.

• Muzułmanie muszą wystrzegać się:

– obgadywania,

– krzywoprzysiętstwa

– Rozpowszechniania plotek,

– słuchania złych rozmów i muzyki,

– kłamania,

– wszystkich innych złych czynów.

Istnieją różne rodzaje postu. Post podczas miesiąca

ramaḍan jest obowiązkowy. Post w poniedziałek 

i czwartek oraz post w dniu Arafat i Aszura - są sunną, 

czyli jest to post dodatkowy.
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Co oznacza post? (część 3)



• Sałm jest obowiązkiem dla:

– dorośłego muzułmanina,

– dzieci w wieku od około 12 lat,

– osób zdrowych i niepodróżnych.

I ma miejsce podczas miesiąca ramaḍan, który jest 

9 miesiącem kalendarza islamskiego.

• Osoby, które nie poszczą post muszą odrobić 

opuszczone dni w późniejszym terminie (np. osoby 

podróżujące lub chore). 

Osoby w podeszłym wieku muszą nakarmić jedną 

osobę za każdy dzień, który nie pościły.
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Co oznacza post? (część 3)

„Zatem, każdy z was, kto zauważy (nów podczas 

pierwszej nocy) miesiąca (ramadan, przebywa on w swoim 

domu), musi pościć w tym miesiącu, a ten, kto jest chory 

lub w podróży, taką samą ilość [dni, które opuścił podczas 

ramadanu] w innych dniach (w innym terminie).” 

(Koran 2:185)

„Ci zaś, którym post sprawia trudność (ludzie starsi, itp.) 

mogą (pościć lub) nakarmić biedaka (za każdy dzień).” 

(Koran 2:184)



• Sałm rozwija samokontrolę. Pozwala nam 

przezwyciężyć złe przyzwyczajenia i niepożądane 

pragnienia.

• Post powoduje, że odczuwamy głód i pragnienia. 

To ma sprawić, abyśmy  poczuli troskę o ludzi 

biednych i głodnych.

• Post powoduje, że pomiędzy ludżmi bogatymi 

i biednymi nie ma różnicy.

• Post pomaga nam pozostać prawdziwie posłusznym 

wobec Allaha.

• Post prowadzi nas do Raju i ochrania przed ogniem 

Piekła.

• Post sprawia, że Allah kocha praktykujących go. Allah 

w sposób szczególny nagradza tych, którzy poszcza. 

naukapoprzezzabawe.wordpress.com
16

Co oznacza post? (część 3)



Ramaḍan jest 9 miesiącem kalendarza islamskiego. 

Miesiąc ma 29 – 30 dni i rozpoczyna się  

z chwilą pojawienia się nowiu (hilal).

Każdego roku ramaḍan zaczyna się co roku wcześniej 

o średnio 10 dni. Post w tym miesiącu może wypaść 

zarówno latem, jak i zimną.

• Allah wybrał miesiąc ramaḍan, do tego szczególnego 

aktu wiary.

• W tym miesiącu Koran został po raz pierwszy objawiony.

• Kiedy rozpoczyna się ramaḍan bramy Raju się 

otwierają, a bramy Piekła zamykają. 

• Ktokolwiek pości podczas miesiąca ramaḍan, jego  

wcześniejsze grzechy zostaną zapomniane.

Po skończeniu postu, przed rozpoczęciem modlitwy 

świątecznej (Eid) rodzice płacą zakat al Fitr.
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Ramaḍan (część 3)



• W tym miesiącu ma miejsce szczególna noc, która jest 

lepsza niż tysiące miesięcy. Nazywa się Lajlat al Qadr 

(Noc Mocy). Jest to bardzo ważna noc, ponieważ Anioły 

zbliżają się do ludzi i Allah zsyła ludziom specjalne 

błogosławieństwa.

• Tej nocy musimy czcić Allaha tak intensywnie, jak tylko 

to potrafimy.

• Ta noc ma miejsce w jednym z ostatnich 10 nocy 

miesiaca Ramaḍan.
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Lajlat al Qadr (część 3)



Muzułmanie podczas miesiąca Ramaḍan:

• poszczą,

• wykonują dodatkowe modlitwy,

• zachowują się poprawniej (robią wiele dobrych rzeczy 

i są grzeczni),

• rozdają więcej jałmużny potrzebującym,

• zwiększają ilość ḏikr i bardziej wspominają  Allaha,

• czytają więcej Koranu,

• modlą się modlitwy tarałih,

• oraz pozostają w meczecie na itikaf podczas ostatnich 

10 dni postu.

• Celem postu jest nauka pobożności.

• Post przybliża człowieka do Allaha.

• Post oczyszcza serce, umysł i ciało od  wszelkiego zła.
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Podsumowanie (część 3)
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BANK POJĘĆ

Ramaḍan Dziewiąty miesiąc w kalendarzu islamskim.

Eid Święto na zakończenie postu lub pielgrzymki 

hadż.

Sałm Post. Oznacza w j. arabskim wystrzeganie 

się wszystkiego zła.

Sahur Posiłek poranny przed rozpoczęciem postu.

Iftar Śniadanie. Posiłek po przerwaniu postu.

Maṟreb Modlitwa o zachodzie słońca. Jest to też 

moment przerwania postu.

Tarałih Modlitwa po modlitwie isza’ w ramaḍanie.

Itikaf Spędzenie czasu w meczecie na modlitwie, 

recytacji Koranu.

Zakah Jałmużna.

Napisz zdanie używając powyższych wyrazów.
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Prorok Mohammed powiedział: „Istnieją ludzie, którzy 

poszczą nie doświadczą niczego poza głodem”.

Który z tych dwóch mężczyzn na obrazku, nauczył się 

czegoś podczas postu, a który nie. 

Wymień nauki, które twoim zdaniem ten mężczyzna 

mógł się  nauczyć. Pokoloruj również rysunek.
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Pokoloruj te osoby, które muszą pościć.



• Brak jedzenia i picia.

• Wystrzeganie się jedzenia i picia w części dnia.

• Wystrzeganie się jedzenia i picia, które powoduje wzrost wagi.

• Powstrzymanie się od jedzenia i picia od wschodu do 
zachodu.

Wyjaśnij dlaczego te wyrażenia, których nie wybrałeś są 

niewłaściwe tzn. nie wyjaśniają w wystarczającym stopniu 

znaczenie „sałm”.

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

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

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

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

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

........................................................................................................
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Zaznacz to wyrażenie, które najlepiej 

wyjaśnia znaczenie „sałm” według prawa szaria.



naukapoprzezzabawe.wordpress.com
24

Wypisz wszystkie korzyści postu:

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

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

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

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

Jaka jest różnica między postem a odchudzaniem?

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

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

...............................................................................
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Wykreślanka

M O D L I T W A F M L

L L Y E O I E O I J S

J U N T Y U M P L R J

E D A R H P R A A P A

D Z P F J P R O R O K

Z K O R A N Ć G R S L

E E J D C Z W A R T Y

I N E I E C Z N Y P H

E B A L R A M A D A N

Czy możesz znaleźć następujące słowa:

RAMADAN JEDZENIE NAPOJE

POST MODLITWA KORAN

PROROK FILAR CZWARTY

Czy rozumiesz ich znaczenie?


