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Prorok Muhammad urodził się w roku 570 w Arabii. Jego ojciec zmarł, zanim 
Prorok się urodził. 

Rozwiąż labirynt i przeczytaj imiona rodziców Proroka.

                  Start

   tata         
            mama

   Koniec
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W Arabii jest bardzo gorąca i nie ma zbyt wiele roślin, ale noce są chłodniejsze 
i niebo rozświetlają piękne gwiazdy.
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początek



Zwierzęta jedno po drugim zapełniały arkę. Niektóre miały skrzydła, inne miały 
nogi; jeszcze inne pełzały lub podskakiwały. Wszystkie w parach wchodziły 
na pokład. Arka stała się wielką stodołą dla zwierząt i bezpiecznym statkiem - 
domem dla wierzących w Allaha.

Niektóre zwierzęta przychodziły biegnąc: żyrafy i nosorożce, słonie i wielbłądy, 
małpki oraz wilki, koty i kangury, niedżwiedzie i konie, krowy i owce, lwy  
i tygrysy – wszystkie wchodziły do arki w parach.
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Znaczna część Arabii to pustynia – jałowy obszar, gdzie ludzie są hardzi  
i dumni. Ich przetrwanie zależy od cienia, wody i współpracy. 

Pomóż podróżnikowi z bardzo daleka dotrzeć do Arabii.
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W czasach Proroka w Arabii były trzy główne miasta: Jatrib (obecnie Medyna), 
duża oaza; Taif, miłe schronisko w górach, słynne ze swoich winogron;  
i Mekka, która w odrożnieniu od Jatrib i Medyny leży w jałowej dolinie.

Zaczynając od początku odwiedź wszystkie trzy miasta.
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Prorok urodził się w Mekce. Mekka była w ważnym miastem, krzyżowały się 
tam szlaki handlowe i było to miasto, w którym znajdowała się Kaba. Ludzie 
przybywali z dalekich stron, aby odprawiać obrzędy religijne.

Sprawdz, czy trafisz do Kaby.
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W tamtych czasach najsilniejszym plemieniem byli Kurajszyci. Oni zarządzali  
w Mekkce i byli strażnikami Kaby. Ludzie jednak zeszli z drogi Proroka  
Abrahama i oddawali cześć wielu bóstwom nazywając ich bogami.

Pospaceruj po Mekkce od początku do końca.

           
początek

koniec



Na końcu kroczyły krokodyle w wielkimi paszczami.

Dziadek Proroka, Abdul Muttalib był przywódcą plemienia Kurajszytów. To on 
nazwał chłopca Muhammad. Czy wiesz, jakie jest znaczenie tego imienia?

Przejdż przez labirynt, a poznasz je.

Imię Muhammad oznacza: ____________ ____________
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Kiedy tylko wszystkie stworzenia dostały się na pokład i zapas jedzenia został 
schowany, nadciągneły ciężkie chmury. Najpierw zaczeło troszkę kropić,  
a następnie zaczął padać gęsty deszcz. Każdego dnia było więcej 
wody. Dzień po dniu, deszcz padał i padał. Cały świat jakby pogrążył się  
w ciemnościach. Było coraz ciemniej i wiał silny wiatr. Pojawiły się wielkie fale. 
Allah rozkazał, aby z nieba i ziemi napływała woda. Strumyki zamieniły się  
w rwące potoki. Arka unosiła się na falach tak wysokich, jak góry.

W tamtych czasach matki wysyłały swoje dzieci na pustynię i powierzały je 
pod opiekę matkek zastępczych, płacąc im za to. Zatem mały Muhammad  
spędził swoje pierwsze lata życia na pustyni, z rodziną Halimy, która się nim 
opiekowała.

Spróbuj przejść przez pustynię.
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Rodzina Halimy była biedna, nie mieli za dużo mleka ani jedzenia. Od chwili, 
gdy pojawił się Muhammad  wszystko lepiej się układało. Halima wiedziała, że 
błogosławieństwo przyszło wraz z małym Muhammadem.

Czy możesz zaprowadzić jedną czarną owieczkę do drugiej?

Kiedy Muhammad wrócił do Aminy, był silnym i zdrowym trzylatkiem.   
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Muhammad  stracił matkę gdy miał 6 lat. Zaopiekował się nim dziadek,  
a następnie wujek Abu Talib. Muhammad był bardzo uważnym i myślącym 
chłopcem. Spedzał większość czasu samotnie wędrując. Nigdy nie oddawał 
czci bóstwom i nawet jako mały chłopiec wierzył w Jedynego Boga.

Rozmyślał nad tajemnicemi przyrody i o ludziach, jak żyli. Niepokoiło go, że 
bogaci i wpływowi ludzie byli aroganccy i niemili dla biednych.
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Wraz z obniżaniem się poziomu wody, zaczeły się pojawiać szczyty gór. 
Arka przybiła do wierzchołka góry Dżudi, która znajduje się na terytorium  
dzisiejszej Turcji.

Prorok Noe i jego towarzysze dziękowali Allahowi za ocalenie od tak  
straszliwej powodzi. Wszyscy szczęśliwie opuścili arkę. Zwierzęta zostały  
bezpiecznie wyprowadzone z arki.

12 13

Muhammad  wyrósł na silnego, odważnego i bardzo kulturalnego człowieka.  
Był dobrym i tolerancyjnym sąsiadem oraz zawsze mówił prawdę.

Co mógł powiedzieć o nim ktoś, kto go znał? Przejdź przez labirynt i zapisz 
słowa, które znajdziesz.

ODP: ________________________________________________________

Hadidża była piękną i bogatą wdową z kupieckiej rodziny. Usłyszawszy  
o wiarygodności Muhammada i jego doświadczeniu w handlu, zatrudniła go, 
by przewoził jej towary do Syrii.

A ty trafisz do Syrii?
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Hadidża, będąc pod wielkim wrażeniem wyglądu i rozmów z Muhammadem, 
wyraziła chęć poślubienia go. Ponieważ Muhammad  darzył Hadidżę wielkim 
szacunkiem, radośnie zgodził się z nią ożenić.

Ich małżeństwo było szczęśliwe i mieli sześcioro dzieci.
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W Medynie mieszkała stara kobieta, która nie lubiła Proroka. Każdego ranka, 
kiedy przechodził pod jej domem, przez okno na piętrze wyrzucała na niego 
śmieci. Ale Prorok nigdy się nie skarżył.

Spróbuj dojść do końca bez wchodzenia w śmieci.
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Pewnego dnia kobieta zachorowała. Prorok  wszedł po schodach, żeby 
zapytać, jak się czuje. Kobieta zaczęła płakać i zapytała „Jakim dobrym 
człowiekiem jesteś. Ja tak źle cię traktowałam, a ty pytasz o moje zdrowie!“. 
To pokazuje jaką siłę charakteru, cierpliwość i życzliwość posiadał Prorok 
Muhammad.

Wejdź na szczyt tego domu.
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Gdy Prorok miał około trzydziestu pięciu lat Kabę zniszczyła powódź i trzeba 
było ją odremontować. Każde plemię z Mekki wzięło udział w odbudowaniu 
Kaby.

Weź kamienie i zbuduj swoją część.

© Goodwork Books, polska wersja © naukapoprzezzabawe.wordpress.com © Goodwork Books, polska wersja © naukapoprzezzabawe.wordpress.com16 17



Powstał spór, kto powinien umieścić na swoim miejscu Czarny Kamień, 
wmurowany w Kabę przez Proroka Ibrahima. Muhammad  znalazł rowiązanie 
sprawiedliwe dla wszystkich. Położył Czarny Kamień na środku materiału. 
Przedstawiciele każdego z czterech klanów Kurajszytów, trzymająć za rogi 
tkaniny, przenieśli Kamień na miejsce.

Znajdź drogę między nierównościami materiału.
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Przez kilka lat Muhammad żył wygodnie i dostatnio jako kupiec. Ale nie 
umiał sobie odpowiedzieć na pewne pytania, więc porzucił pracę i szukał  
odpowiedzi. Wędrował po okolicznych wzgórzach zastanawiając się nad 
tajemnicą istnienia świata.

Idąc od startu przeczytaj pytania, na które odpowiedzi szukał Prorok.
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Prorok Muhammad często medytował w grocie Hira, na górze w okolicach  
Mekki. Kiedy miał 40 lat spędzał tam większość miesiąca ramadan.

Idąc od Mekki, znajdź drogę do Groty.
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Mekka



Muhammad był w Grocie całkiem sam, kiedy stała się rzecz nadzwyczajna. 
Anioł Gabriel nagle pojawił się przed Prorokiem.

Spróbuj jak anioł zejść z nieba do Groty.
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– Czytaj! – rozkazał anioł.
– Nie umiem czytać – bronił się Muhammad. Anioł chwycił Proroka mocno 
za ramiona i potrząsnął nim, a później nauczył wersetów, których znaczenie  
podano poniżej.

Rozwiąż labirynt i uzupełnij wersety Koranu.

Czytaj! (Głoś!) W _____ twego _____, który _______! Stworzył człowieka  

z ________ _______ zakrzepłej! Głoś! Twój _____ jest naj_____________!  

Ten, ________ nauczył człowieka ______ _________; __________ 

___________ tego, ____________ on nie _____________.
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To doświadczenie zaskoczyło Muhammada. Pobiegł do żony, która go 
pocieszyła. Kuzyn Hadidży, Łaraka, stwierdził, że objawienia mają to same 
źródło, co przesłania proroków Mojżesza i Isa (Jezusa). Stopniowo Prorok 
zrozumiał, że jego poszukująca dusza połączyła się z Panem.

Czy możesz wspiąć się do groty?

© Goodwork Books, polska wersja © naukapoprzezzabawe.wordpress.com © Goodwork Books, polska wersja © naukapoprzezzabawe.wordpress.com22 23



Bóg zesłał proroków, aby pokazać nam, jak dobrze żyć. Koran mówi o wielu 
prorokach. Allah wybrał Muhammada na Swojego Proroka i Wysłannika, aby 
przekazał Jego słowa światu, który zszedł z drogi prostej.

Przejdź przez labirynt i odczytaj imiona niektórych proroków wymienionych w 
Koranie.

      Adam        
          Ismail

           

           Józef

            Dawid

             Hiob

  Salomon
      Jakub
 

           Jonasz
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Wiadomości od Allaha do Proroków przekazywał anioła Gabriel. Koran, który 
otrzymał Prorok Muhammad, jest ostatnim obawieniem. Objawienie Koranu 
rozpoczeło się, gdy Prorok miał 40 lat, i trwało etapami przez 23 lata.
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                Głoś!  
  w imię twego Pana, który
      stworzył! Stworzył 
   człowieka z grudki krwi
  zakrzepłej! Głoś! Twój Pan 
     jest najszlachetniejszy!  
         Ten, który nauczył 
         człowieka przez pióro; 
       nauczył człowieka tego, 
          czego on nie wiedział.



Te zaskakujące wydarzenia były trudne do zrozumienia dla ludzi. Niektórzy  
jednak zrozumieli, że objawienia były jasnym przewodnikiem sprawiedliwości.

Kto pierwszy odpowiedział na wezwania Proroka Muhammada? Przejdź przez 
labiryn i przekonaj się.

         
          Hadidża

            Łaraka

          Ali

           Abu Bakr
 

Pierwszymi wyznawcami islamu byli: _______, żona Proroka; _____,  
jego kuzyn; __________, kuzyn Hadidży; ____________ kupiec i pierwszy 
muzułmanin spoza rodziny Proroka.
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Objawienie Koranu było zagrożeniem dla Kurajszytów, więc byli okrutni dla 
Proroka Muhammada i jego towarzyszy. Życie Muhammada, jako Proroka, 
usłane było cierniami: rzucano kamienie i śmieci w niego, jego dom i public-
znie znieważano go.
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W tych gorzkich chwilach, kiedy to wydawało się, że Kurajszyci mogą zniszczyć 
islam, Prorok Muhammad doznał czegoś niezwykłego. Anioł Gabriel zabrał go 
z Mekki do Jerozolimy, a stamtąd został uniesiony do nieba, przed Oblicze 
Boga.

W tym labiryncie musisz dotrzeć do miejsca zwanego Kopułą na Skale, obok 
Meczetu al-Aqsa, z którego Prorok Muhammad zaczął podróż do Nieba.
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W czasie tej podróży Allah kazał muzułmanom modlić się. Prorok Muhammad 
mówił, że Allah chciał, by ludzie modlili się pięćdziesiąt razy dziennie, ale  
prorok Mojżesz doradził mu, by prosił Boga o ułatwienie. 

Ostatecznie Allah zdecydował, że powinno być ____ modlitw dziennie. Linka 
zaprowadzi cię do prawidłowej liczby.

Podróż Proroka jest znana jako al-Isra i al-Miraż.
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Prorok Muhammad spotkał wielu ludzi, którzy rzucali mu wyzwania  
namawiając do czynienia cudów. On odpowiadał, to niepotrzebne, bo Koran 
jest największym cudem. Zwracał ludziom uwagę, że wszędzie są widoczne 
znaki od Boga - w pięknie przyrody, w rozwoju roślin, w cudzie narodzin.

Sprawdź, które ze ścieżek prowadzą do końca.
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Oto niektóre z praw, których Prorok Muhammad nauczał swoich 
naśladowców. 

Przejdź przez labirynt i napisz poniżej słowa, które znalazłeś w „chmurkach“.

Nie _______ _______ własności. 1. 
________ swojemu pracownikowi, _______ jego _____ wyschnie.2. 
Nie _________ się i nie __________ swojego wzajemnego ________.3. 
Kontroluj swój ______ i __________ bratu. Czy chcesz, aby tobie 4. 
____________?
Zawsze mów __________.5. 
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Na tej stronie znajdziesz jeszcze więcej praw islamu. Dopasuj słowa, aby 
utworzyły poprawne zdania.

Nie bądź
____________ 

dla zwierząt.

Nie
___________

innych.

Nie pij alkoholu 
i nie graj w gry

_____________.

Nie ___________
znajomych za 
ich plecami.

    obmawiaj

    oszukuj

          hazardowe

    okrutny


