
Ćwiczenia na Ramadan
cz. 1

Bismillahi  ar-rahmani  ar-rahim

Na podstawie opracowania z www. smartak. com oraz www.ummmaimoonahrecords.blogspot.com.  
Polska wersja przygotowana przez: www.naukapoprzezzabawe.wordpress.com



Alhamdulillah
Allah pobłogosławił Cię, abyś doświadczył kolejnego ramadanu. Mamy nadzieję, że  
w tym roku jesteś gotowy na post w imię Allaha i do udziału w ramadanowych zajęciach 
oraz do uczenia się. Niech Allah sprawi, aby ten post był dla ciebie łatwy. Cudownego 
ramadanu.

Naucz się na pamięć wersetu  
z Koranu

Czy wiesz,  
czemu musisz 

pościć?

“O wy, którzy wierzycie! 
Jest wam przepisany post, 
tak jak został przepisany 
tym, którzy byli przed wami 
- być może, wy będziecie bo-
gobojni (posiadający takła)”

(Koran 2:183)

Czy wiesz, co oznacza słowo takła? Takła to obawa przed kara Allaha i unikanie złych uczynków  
oraz miłosc do Allaha i robienie wszystkich dobrych rzeczy, które On kocha. 

Czy możesz napisać, dlaczego Allah nakazał nam pościć?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

“O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany 
tym, którzy byli przed wami - być może, wy będziecie bogobojni (posiadający 
takła).”

• zakreśl czasowniki w tym wersecie na czerwono
• znajdź przyimki i zakreśl wszystkie na niebiesko
• znajdź zaimki i zakreśl na zielono
• podkreśl wykrzyniki na czerwono

Użyj słownika, aby sprawdzić znaczenie następujących słów:
• przepisany
• posiadać
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Teraz, kiedy już wiesz, dlaczego musisz pościć i być może już zacząłeś pościć, insza Al-
lah, powinieneś wiedzieć, jakie czynności przerywają twój post w czasie ramadanu.

Czynności, 
przerywające 

post.

Napisz, co przerywa post. Jeśli nie jesteś pewien, przyjrzyj się rysunkom - są 
w nich podpowiedzi.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Prawo ramadanu.
Odpowiedz tak lub nie na następujące pytania: 

Czy chory może przerwać swój post?

Jasmina podczas ramadanu podróżuje z Kataru do Mekki. Czy może przerwać
post podczas podróży?

Mała Nura pości przez cały dzień, ale o tym zapomniała i przed zachodem słońca
zjadła daktyla. Czy jej post jest nieważny?

Ibrahim celowo wymiotował podczas postu. Czy tym samym przerwał swój post?

Aisza spała podczas postu. Czy tym samym przerwała swój post?

Abdur Rahman użył siłak (specjalny drewniany patyczek do czyszczenia zębów), gdy
pościł. Czy on przerwał swój post?

Abdulah powąchał kadzidło, chociaż wiedział, że nie powinien tego robić, gdy
pości. Czy jego post nadal jest ważny?

Gdy sierp księżyca jest zauważany w miesiącu Szałal (to miesiąc kolejny po
ramadanie) wówczas post się kończy. Czy to prawda?

Jeśli 29 dnia ramadanu sierp księżyca nie jest widoczny, czy pościmy kolejny dzień?

Chadidża musiała usunąć ząb podczas postu. Czy to przerwie jej post?

Uwaga dla rodziców: wszystkie dowody dotyczące powyższych kwestii znajdziecie na stronie: 
http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=sc&sc=10&c=2
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Ramadan to wspaniały miesiąc, podczas którego możemy zyskać dodatkową nagrodę.
Pamiętajmy, że Wysłannik Allaha powiedział:

Pamiętajmy, aby robić jak najwięcej dobrych rzeczy, gdy  
pościmy. Przygotowaliśmy dla ciebie drzewo dobrych  
uczynków. Znajdziesz je na następnej stronie. Możesz na nim 
nakleić wszyskie dobre uczynki, które wykonałeś - przekonaj 
sie, jak dużo ich zrobiłeś.

Przekazał Abu Huraira, że Prorok (pokój z nim) powiedział: “Allah nie potrzebuje 
aby powstrzymywał się od jedzenia i picia ten, kto nie powstrzyma (się od) złej 
mowy i złych uczynków”.

(Al-Buhari)

Drzewo
dobrych 

uczynków
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Drzewo
dobrych 

uczynków
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Kalendaż islamski. 
Kalendarz muzułmański składa się z 12 miesięcy księżycowych. Każdy miesiąc ma po  
29-30 dni i związany jest z fazami księżyca.

Muharram                     Safar                     Rabiã ałal              Rabiã attani

    Dżumadi ałal           Dżumadi attani               Radżab  Szãban

       Ramadan    Szałal   Du alqãdah   Du alhidżah 

Jak nazywa się dwunasty miesiąc kalendarza muzułmańskiego?

Wymień cztery święte miesiące.

Ramadan to dziewiąty miesiąc kalendarza muzułańskiego. Czy to prawda?

Podaj miesiąc, w którym obchodzimy w tym roku Eidul Fitr?

W którym miesiącu urodził się Prorok Mohammed?

W którym miesiącu Allah pozwolił zwyciężyć Mojżeszowi i faraon utonął wraz ze 
swoją armią?

Podaj nazwę drugiego miesiąca w kalendarzu muzułmańskim.

W którym miesiącu tego roku będziemy obchodziić Eidul Adha?
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Oto parę wyrazów arabskich związanych z ramadanem do kolorowania.zadanie 6 



Jest wiele wspaniałych rzeczy, które Wysłannik Allaha przekazał nam o ramadanie. 
Nauczmy się dziś jednego hadisu i pobawmy się trochę. Jesteś gotowy?

Napisz przeciwieństwa do podanych niżej wyrazów:
• otworzyć ……………………
• piekło  ……………………
• nadejść  ……………………

Podaj liczbe pojedynczą następujących wyrazów:
• drzwi  ……………………
• kajdany  ……………………
• diabły  ……………………
• prorocy  ……………………

Podaj bezokoliczniki pochodzące od poniższych wyrazów:
• otwierają ……………………
• zamykają ……………………
• zakuwane ……………………
• nadejście ……………………

Prorok (pokój z nim) powiedział: “Z nadejściem ramadanu otwierają się bramy Raju 
a zamykają bramy Piekieł i diabły są zakuwane w kajdany”. 

(Al-Buhari i Muslim)
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