
Ćwiczenia na Ramadan
cz. 4

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



Napisz list do swojej babci i innych członków rodziny. W kilku słowach opisz ranadan i 
zajęcia, w których do tej pory uczestniczyłeś.
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Mapa skarbów Eid
 Czas na zabawę! Eid to czas, kiedy dzieci otrzymują prezenty. Przygotowałam mapę  

skarbów. Pomóż Zeinab znależć skarb, aby mogła cieszyć się świętem Eid.
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zadanie 24 Instrukcja do mapy skarbów Eid 
Przeczytaj instrukcję. wytnij zdjęcia znajdujące się na dole strony i naklej na mapę.

Umieść meczet na północ od domu Zeinab.

Zeinab bawi się w parku na przeciwko domu. Umieść rysunek “Park” na południe 
od domu Zeinab.
Na zachód od domu Zeinab znajduje się sklep spożywczy. Umieść naklejkę 
“Sklep”w odpowiednim miejscu.
Sara jest sąsiadką Zenab. Dom Sary znajduje się na wschód od drzew i na prawo 
od domu Zeinab.
Na zachód od meczetu znajduje się restaruacja. Naklej rysunek “Restauracja”.

Umieść szpital na wschód od parku. Narysuj czerwony księżyc.

Umieść rysunek szkoły na poludnie od hotelu.

Na południe od szpitala znajduje się biblioteka.Umieść rysunek “Biblioteka”. 

Na wschód od szkoly i zachód od biblioteki znajduje się przepiękna plaża. Umieść 
rysunek “Plaża”.

restauracja meczet dom Sary szkoła

parkbibliotekadom Zeinabwarzywniak

plaża szpital

Czy możesz znaleźć skarb Zeinab? Oto wskazówka: prezenty Eid są ukryte w miescu na północ  
od domu Sary i na wschód od meczetu. Wiesz teraz, gdzie są? Narysuj teraz drogę do tego miejsca z plaży. 



zadanie 24 

Poproś dorosłych, aby wydrukowali ci mapę skarbów i znajdź skarb ukryty  
w twoim domu. Miłej zabawy.

Dla rodziców: Umieście prezenty gdzieś w domu i używając przygotowanej mapy, napiszcie instrucję 
dla swojego dziecka, jak znaleźć ukryty skarb.
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Tutaj znajdziesz sposob na zrobienie ładnych sakiewek na wypadek, jeśli ktoś ofiaruje 
ci pieniądze lub jeśli zechcesz ofiarować je swoim przyjaciołom. Poproś o pomoc  

rodziców.

Wytnij z materiału duży okrąg. Do tego celu możesz wykorzystać duży  
talerz - obrysowując kontury.
Zrób dziurki w materiale 1,5 cm od brzegu i aby było 1,5 cm odstępu pomiędzy  
dziurkami.
Przewlecz przez dziurki wstążkę lub sznurek w ten sposób, aby wystawała duża część 
wstążki /sznurka.

Upewnij się, że końcówka wstążki / sznurka jest na zewnątrz.

Pociągnij końce wstążki/sznurka.

Potrzebujesz:
• kawałek grubego materiału
• dziurkacz
• nożyczki
• wstążka lub sznurek

Jak uszyć sakiewkę: (z pomocą dorosłego)
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Czy wiesz, że Wysłannik Allaha powiedział: “Wykonaj Umrę w miesiącu ramadan 
(co jest odpowiednikiem Hadż lub Hadż ze mną w nagrodę).” 

Sahih Al-Buchari

Wytnij poniższe rysunki i z pomocą rodziców naklej w odpowiedniej kolejności. 

okrążenia obcięcie włosów ihram

bieg2 rakaty za Stacją 
Ibrahima

picie zam-zam

stacja początkowa

Zatem uczestnictwo w Umrze podczas ramadanu jest jak uczestnictwo w Hadż 
wraz z Wysłannikiem Allaha. Możesz tak wiele nagród uzyskać, al hamdu Allah. 
Czy wiesz, jak należy wykonać Umrę?

Umra 
w

 ramadanie



Tutaj naklej w odpowiedniej kolejności rysunki Umry.
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Noc przeznaczenia

Przeczytaj i zapamiętaj poniższą surę.

Tylko Allah wie, kiedy ma miejsce Noc Przeznaczenia. Jednak wysłannik Allaha dał nam 
wskazówkę, że powinniśmy jej szukać w nieparzyste noce w ostatnich 10 dniach ramadanu.

Poproś rodziców, aby przeczytali ci więcej na temat Nocy Przeznaczenia. Weźcie wspólnie 
udział w poszukiwaniu jej. Nie zapomnij o wypowiedzeniu dua:

“Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc 
Przeznaczenia! A co cię pouczy, co to jest 
Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia 
- lepsza niż tysiąc miesięcy! Aniołowie i 
Duch zstępują tej Nocy, za pozwoleniem 
swego Pana, dla wypełnienia wszelkich 
rozkazów. Ona to pokój aż do pojawienia 
się żony porannej” 

(Koran, 97, 1-5)

Allah, jesteś przebaczającym i kochasz 
wybaczenienie, więc przebacz mi.

(Ahmad, Ibm Majah, Tirmidhi)

Pokoloruj rysunek cichej nocy 
na następnej stronie.
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Zakat al Fitr 
Zakat al Fitr jest formą jałmużny, którą każdy muzułmanin (jeśli jest wstanie) musi 

ofiarować biednym i potrzebującym na zakończenie ramadanu i przed rozpoczęciem 
świąt.

Wiesz,  
ile to saa?

Wysłannik Allaha nakazał płacenie zalat al Fitr od każdego 
muzułmanina: dziecka, osoby starszej, wolnej lub niewolnika  
w wysokości jednego saa daktyli lub pszenicy i nakazał przekazywać 
go przed modlitwą świąteczną.

(Al Buchari, Muslim)

Jedno saa to cztery mud’y: ilość jaką może nabrać w złączone dłonie dorosły mężczyzna. 

Jaki rodzaj jedzenia ofiarujesz jako Zakat ul Fitr?
…………………………………………………………………………………… 

Ile osób w twojej rodzinie ofiaruje Zakat ul Fitr?
…………………………………………………………………………………… 

Ile garści w sumie ofiarujecie?
…………………………………………………………………………………… 

Kto otrzyma twój Zakat ul Fitr?
…………………………………………………………………………………… 

Kiedy ofiarujesz Zakat ul Fitr?
……………………………………………………………………………………
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Dzień Święta

Wykąp się rano w dniu świąt. 

Załóż najlepsze ubrane. 

Weź udział w modlitwie w meczecie. 

Przed pójściem na modlitwę zjedz daktyla. 

Wypowiadaj głośno Takbir idąc na modlitwę świąteczna, aż do momentu, w 
którym zacznie się modlitwa. 

Wracaj do domu inną drogą niż przyszedłeś.

Sunna 
Świąt

 Napisz, jak zamierzasz spędzić dzień świateczny.
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Oto kilka przykładów 
świątecznych dekoracji.

HORĄGIEWKI
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DEKORACJE 
DO 

BABECZEK
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BANDEROLKI 
DO 

BABECZEK
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LATARENKI

linia cięcia

linia zgięcia

zegnij i sklej

zegnij i sklej

zegnij i sklej

zegnij i sklej

zegnij i 
sklej

zegnij i 
sklej

zegnij i 
sklej

zegnij i 
sklej

zegnij i sklej


