
KSIĄŻECZKA DO
KOLOROWANIA





Imię

Nazwisko

    Wiek



Wprowadzenie
„DUA książeczka do kolorowania” składa się z dwóch części, przy-
gotowanych zgodnie z podstawami programu nauczania IGMG  
i jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym.

Z książeczki można korzystać zarówno w przedszkolu, jak i w do- 
mu. Dziecko może ją czytać samodzielnie lub z pomocą rodziców. 
„DUA książeczka do kolorowania” jest przeznaczona dla dzieci  
w wieku 3+.

Zależało nam na tym, by nauczyć dziecko dua i wpleść je w ży-
cie codzienne. Dodatkowo chcieliśmy zaproponować nowy sposób 
przekazania informacji o stworzeniu świata.

Najpiękniejsze dua to modlitwy za nasze dzieci; chcielibyśmy, 
aby również nasze dzieci poznały piękno dua. Z tą myślą przygoto-
waliśmy „DUA książeczka do kolorowania” z najbardziej znanymi  
i zrozumiałymi modlitwami.

Modlitwa rozwija duchowość dziecka i może być podstawą zro-
zumienia religii. Wspólna modlitwa jest okazją do odpowiedzi na 
zadawane przez dziecko pytania dotyczące stworzenia świata.

Zarówno nauczycielom, jak i rodzicom życzymy, aby nasze dzieci  
w jak najpiękniejszy sposób poznały wartość dua i modliły się.

IGMG Przewodniczący do spraw edukacji



„Wzywajcie waszego Pana z pokorą i w skrytości.”
Sura Przegrody, 7:55

W imię Allaha
Miłosiernego, 
Miłościwego!
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Przed wykonaniem
każdej czynności 

mówimy „Bismillah”, 
aby zrobić ją 
w imię Allaha.
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Przed posiłkiem mówimy 
„Bismillah”.
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Po posiłku mówimy
„Alhamdulillah”.
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Kiedy kichniemy, mówimy
„Alhamdulillah”.

Dziękujemy Allahowi za to,
że dał nam zdrowie.
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Kiedy ktoś kichnie,
mówimy „Jarhamuk Allah”. 

W ten sposób prosimy
Allaha, żeby się nad nim 

zmiłował.
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Kiedy spotkamy kogoś
znajomego, przywitajmy go 
słowami „Assalamu alajkum”. 

W ten sposób witamy go
pozdrowieniem Allaha.
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Kiedy ktoś nas 
przywita, odpowiadamy 

„Alajkum assalam”. 
W ten sposób również 
witamy go pozdrowie-

niem Allaha.
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Kiedy ktoś wychodzi z domu, 
mówimy „Niech Allah ma Cię 

w swojej opiece”. W ten
sposób prosimy Allaha,
aby się nim zaopiekował.

Niech Allah
ma Cię

w swojej
opiece
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Kiedy coś nas zachwyci, 
mówimy „Subhanallah”.
W ten sposób wspomi- 
namy Stwórcę, Allaha.
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Kiedy coś nas zachwyci,
mówimy także
„Masza Allah”.
W ten sposób

prosimy Allaha,
aby to chronił.
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Kiedy czegoś pragniemy, 
mówimy „In sza Allah”.

W ten sposób
prosimy Allaha,
aby to spełnił.
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Kiedy coś zgubimy,
mówimy „Wszystko ma 
swoje dobre strony”
i cierpliwie czekamy.

Wszystko
ma swoje
dobre
strony
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Jeśli popełnimy błąd,
zrobimy coś złego,

mówimy „Astaghfirullah”.
W ten sposób żałujemy
złego czynu i prosimy,

aby Allah nam go
wybaczył.
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Kiedy ktoś nam coś daje, 
mówimy „Niech Cię Allah 

wynagrodzi”
lub dziękujemy.

Niech Cię 
Allah

wynagrodzi

Dziękuję
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Kiedy ktoś nam pomaga, 
mówimy

„Niech cię Allah
wynagrodzi”.

Niech Cię 
Allah

wynagrodzi
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Kiedy usłyszymy nawoływanie 
do modlitwy, mówimy

„Aziz Allah dżalla dżalaluhu”. 
W ten sposób

wychwalamy Allaha.
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Kiedy usłyszymy imię
naszego Proroka, mówimy 

„Sallallahu alajhi ła sallam”. 
W ten sposób

modlimy się za Niego.



39



40

Wypowiadając szahadę,
mówimy „La ilaha illallah

Muhammadun Rasulullah”.
W ten sposób potwierdzamy,
że nie ma żadnego bóstwa,

jest tylko Allah,
a Muhammad jest

Jego Wysłannikiem.
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Kiedy nasz kolega jest 
chory, życzymy, aby
Allah dał mu zdrowie.

Niech Allah
da Ci

zdrowie
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Wieczorem, kładąc się do łóżka:
Położyłem się na prawym boku,

obróciłem się na lewy bok,
niech anioły będą świadkami

mojej wiary.

Jeden anioł z prawej strony,
drugi anioł z lewej strony,

mówię bismillah i zasypiam.
Położyłem się w imię Allaha,

wstanę in sza Allah.

Jeśli nie będzie mi dane wstać,
La ilaha illallah

Muhammadun Rasulullah.
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Rano po przebudzeniu,
odmawiamy modlitwę

„Rabbi jassir łala tu’assir 
Rabbi tammim bilchajr”.
Mój Allahu, spraw, aby 

wszystko poszło mi łatwo,
nie utrudniaj mi

dzisiejszej pracy.
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A Ty jak się modlisz?


