
Ćwiczenia na Ramadan
cz. 3

Bismillahi  ar-rahmani  ar-rahim

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



Czy wiesz, że nasz Prorok Mohammed (pokój z nim) był zawsze bardzo hojny,  
a szczególnie w ramadanie?

zadanie 17 

O dzieciach, które pomogły swoim ubogim sąsiadom
W pewnym miasteczku grupka dzieci postanowiła pomóc w ramadanie biednym są-
siadom w potrzebie. Dzieci nie miały swoich pieniędzy, więc opracowały plan, jak je 
zdobyć. Postanowiły otworzyć charytatywny sklepik dla mieszkańców miasteczka. Oto 
co zrobiły:

Otworzyły sklep i poprosiły mieszkańców okolicy, o oddanie im rzeczy, których 
nie potrzebowali.

Zrobiły spis wszystkiego, co otrzymały, dodały ceny i powiesiły w witrynie 
sklepiku.

Kiedy wszystko zostało kupione okazało się, że zebrały całkiem dużą kwotę 
pieniędzy.

Przekazały je wszystkie ubogim sąsiadom. Alhamdulillah biedni sąsiedzi byli 
szczęśliwi, a dzieci otrzymają od Allaha nagrodę za swój wysiłek.

Wysłannik Allaha był najbardziej hojnym z ludzi, a szczyt hojności osiągał w ramadanie, 
kiedy spotykał się z nim anioł Gabriel. Gabriel spotykał się z nim każdej nocy ramadanu, 
i Prorok recytował przed nim Koran. Kiedy Posłaniec Allaha spotykał Gabriela, stawał 
się bardziej szczodry niż pomyślne wiatry. (Al Buchari, Muslim)

Zrób swój sklepik charyratywny

Wydrukuj następną stronę i przygotuj swój sklepik. • 

Wypełnij cennik wpisując wszystkie rzeczy, które masz do sprzedania i określ ile • 
będą kosztować.

Graj z rodziną, rodzeństwem i przyjaciółmi sprzedając im swój towar i pobierając od • 
nich pieniądze przygotowane z szablonu.

Staraj się być uprzejmym sprzedawcą i sprzedać jak najwięcej.• 

Każdego dnia zapisuj komu i za jaką kwotę udało ci się coś sprzedać i obliczaj  • 
dzienny utarg.

Ile udało Ci się zebrać? Może jest ktoś, komu możesz przekazać taką kwotę jako  • 
jałmużnę?

sklep  
charytatywny
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Otwarte

Wytnij obrazki, pokoloruj 
i przyklej do pudła, by 
zrobić swój wyjątkowy 

sklepik..
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Zapisz dziesięć pożytecznych rzeczy, które udało Ci sie zrobić.

Moje  
dobre  

uczynki

Czas sahur Czas fadżr

Dobra robota. Za Tobą pracowity dzień. Insza Allah przyjmie i wynagrodzi 
Twój post i uczynki. 



zadanie 19

Na świecie jest mnóstwo muzułmanów, którzy poszczą w ramadanie. Masza Allah.  
Na następnych stronach znajdziesz mapy i zadanie na dziś.

Zapisz na mapie nazwy kontynentów i strzałkami wskaż ich położenie.
  

Zapisz na mapie nazwy oceanów i strzałkami wskaż ich położenie.
  

Przy pomocy atlasu lub encyklopedii ustal gdzie leżą kraje muzułmańskie i 
pokoloruj je na zielono. 

Zaznacz na mapie świata następujące kraje:

Arabia Saudyjska• 

Etiopia• 

Egipt• 

Jemen• 

Katar• 

Indonezja• 

Duża mapa 
na następnej 

stronie
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Wybierz jeden z krajów muzułmańskich, i uzupełnij informacje na jego temat.

Ramadan w ................................................................ (nazwa kraju)

 Narysuj flagę państwową

Stolica

Język

Religia

Jak obchodzony jest początek ramadanu

Danie na sahur

Danie na iftar

Specjalny strój świąteczny

Jakie specjalne dania są przygotowywane na święta?

Jakiego rodzaju prezenty są wręczane na Id?

Dodatkowe informacje, które udało Ci się zdobyć:



zadanie 20

Rodzice robią dla Ciebie wiele rzeczy. Allah mówi w Koranie w surze Lukman:

Allah zobowiązał nas do dbania o rodziców, ponieważ oni ofiarowali nam bardzo wiele. Pamiętaj, 
by w ramadanie być posłusznym rodzicom, a Allah będzie z Ciebie zadowolony. W kolumnach 
napisz co rodzice każdego dnia robią dla Ciebie. Później napisz, co Ty robisz dla nich.

Tata robi dla mnie: Mama robi dla mnie: Ja robie dla mamy i taty:

I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodzi-
ców: - matka nosiła go pośród wielu trudów 
a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach - 
“Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do 
Mnie zmierza wędrowanie!” (Koran 31:14)

Prorok (pokój z nim) powiedział: Zadowolenie Allaha z kogoś to zadowolenie jego ojca, a gniew  
Allaha na kogoś, to gniew jego ojca.
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Okaż miłość swoim rodzicom i napisz do nich karteczki z podziękowaniami.

Dżizaki Allah  her Mamo

Dżizak Allah  

her Tato
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Napisz listę rzeczy, o które chcesz prosić Allaha w ciągu tego ramadanu.

Moje dua
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Ramadanowe czasowniki
Przeczytaj tekst i dopasuj do niego obrazki. Następnie zakreśl na czerwono czasowniki  
i wpisz ich znaczenie. Wskazówki znajdziejsz poniżej.

wstał 

pomodlił się

umył się 

zasnął

wszedł

otworzył

przeczytał

pościł

zjadł

napisał
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Przeczytaj poniższe czasowiniki i zapisz ich znaczenie.

Oto krótka historyjka. Spróbuj ją przeczytać i zrozumieć, poproś o pomoc  
rodziców lub nauczyciela. Może insza Allah będziesz ją w stanie przetłumaczyć dla  
innych? Odszukaj w tekście czasowniki i podkreśl je.  Przepisz  wszystkie  po arabsku 
i obok zapisz ich polskie znaczenie. 



zadanie 22

Oto kilka czasowników użytych w opowiadaniu. Napisz je śledząc kontur.

Tłumaczenie historyjki
Abdullah i pierwszy dzień ramadanu.

Wczoraj był pierwszy dzień ramadanu. Abdullah wstał w nocy i zjadł suhur ze swoją rodziną, 
a potem poszedł z tatą do meczetu na fadżr. Siadł i czytał Koran razem z tatą. Wrócił do domu. 
Ubrał się w ubranie i poszedł do szkoły. Wszejdł do szkoły i powiedział „salam alejkum” do 
swoich przyjaciół a oni odpowiedzieli mu „ła alejkum assalam” z uśmiechem. Wszedł do klasy  
i usiadł. Uczył się, robił notatki i zebrał swoje podręczniki do plecaka.Wrócił do domu i bawił się 
z siostrą. Pomógł mamie w przygotowaniu iftaru. Abdullah usłyszał azan na magrib. Zjadł iftar  
z rodziną. Abdullah był szczęśliwy, że pościł pierwszy dzień tegorocznego ramadanu.

Jeśli nie używasz tłumaczenia, może chcesz zrobić kilka dodatkowych  
ćwiczeń?

Zakreśl rzeczowniki

Podkreśl wszystkie czasowniki

Obrysuj ramką zaimki

Zamień poniższe zdania na zdania przeczące przez wpisanie odpowiednich arabskich 
słów w puste miejsca:

A• bdullah .............................. do domu.
Abdullah .............................. do klasy.• 
Abdullah .............................. azanu na magrib.• 
Abdullah .............................. iftaru ze swoją rodziną.• 

Abdullah .............................. szczęśliwy.• 


