
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 6+.

Zależało nam na tym, by nauczyć dziecko dua i wpleść je w ży-
cie codzienne, a 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, by 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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W Twoje imię, Allahu, 
żyję i umieram.

Przed snem
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Po przebudzeniu

Chwała Allahowi, który 
wskrzesi nas po śmierci. 

Do Niego wrócimy.
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Chwała Allahowi za to, 
że choć nie mam siły 

ani możliwości,
ubrał mnie i wybrał mi 

ten los.

Ubierając się
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W imię Boga
Miłosiernego, Miłościwego! 

Chwała Bogu,
Panu światów.

Rozpoczynając lekcję
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Allahu, szukam u Ciebie 
schronienia przed

wszelkim złem.

Idąc do toalety
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Chwała Allahowi za to,
że pozbawił mnie trosk

i dał zdrowie.

Wychodząc z toalety
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W imię Allaha.
Poddaję się woli Allaha. 
Tylko On mnie ochroni,

nie ma innej siły
prócz Niego.

Wychodząc z domu
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Wychwalamy Tego, który
dał nam to, by nam służyło.

Sami byśmy tego nie dokonali.
My, bez wątpienia,

powrócimy do Allaha.

Wsiadając do pojazdu
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W imię Allaha. Niech będzie 
pozdrowiony Wysłannik Allaha.

Mój Boże, wybacz mi moje 
grzechy i otwórz drzwi

Twego miłosierdzia.

Idąc do meczetu
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W imię Allaha.
Niech będzie pozdrowiony 

Wysłannik Allaha.
Mój Boże, wybacz mi moje 

grzechy i otwórz drzwi
Twoich zasług. Allahu,

chroń mnie przed
szatanem.

Wychodząc z meczetu
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Bądźmy pozdrowieni,
my i dobrzy słudzy

Allaha.

Wchodząc do domu
(jeśli nikogo nie ma w domu)
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Mój Boże, uczyń go
dla nas obfitym

i nakarm nas
jeszcze lepszym.

Przed posiłkiem
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Chwała Allahowi za to,
że nas karmi, poi i czyni 

nas muzułmanami.
Niech Mu będzie

wielka chwała.

Po posiłku
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O Boże, pobłogosław i pozdrów  
naszego proroka Muhammada  

i rodzinę naszego proroka  
Muhammada, i jego 

towarzyszy.

Salałat
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A jak ty się modlisz?
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A jak ty się modlisz?
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A jak ty się modlisz?


