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Måndag, April 24  Miraj (Profeten Muhammeds saas nattliga färd/resa)  

27. Rajab. Vi kan uppmärksamma detta genom att  

 Berätta om händelserna kring detta  

 Läs lämpliga stycken ur Koranen (surat al Isra) och förklara dess betydelse 

 Pyssla utifrån berättelsens Burak – djuret man kunde rida på 

Lördag, Maj 27 Ramadan (start) 

1.Ramadan. Ramadan är muslimernas månad för fastan. 

Måndag, Juni 21 Lailat al Qadr 

26. Ramadan. Lailat al Qadr, styrkans natt, markerar natten då den Heliga Koranen sändes från Allah till 

Profeten Muhammed saas. På Mångårdens verksamheter uppmärksammas detta genom att:  

Fredag, Juni 26 Eid-Al-Fitr 

1.Shawal. Högtid som markerar avslutet av fastemånaden Ramadan då muslimer firar i 3 dagar och visar 

sin tacksamhet till Allah för den en månadslånga fastan och utövandet av dyrkan, disciplin och 

självkontroll.  

 Stäng verksamheten de 2 första Eid –dagarna 

 Ordna en Eid –fest för alla barn i verksamheten och dela ut presenter till alla som deltar 

 Tillaga maten som serveras utifrån barnens önskemål 

 Planera aktiviteterna utifrån vad barnen tycker är roligt 

 

 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/practices/ramadan_1.shtml
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/holydays/lailatalqadr.shtml
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/holydays/eidulfitr.shtml


 

 

 

Torsdag, Aug 24 Dhul Hijjah (start av vallfärd till Mekka) 

1. Dhul Hijja.  

 Berätta varför muslimer vallfärdar till Mekka och vad man gör under en vallfärd 

 Lär barnen lämpliga sånger och texter som hör till vallfärden 

 Ordna en ”mini hajj” tillsammans med barnen runt en leksaks ”Kaba” 

 

 
 

 

Onsdag, Sept 2  Eid-Al-Adha 

10. Dhul Hijjah. Offerhögtid som markerar Arafa –dagen som är den viktigaste dagen under vallfärdens 

Hajj –ritualer. Högtiden håller i fyra dagar.  

 Stäng verksamheten de 2 första Eid –dagarna 

 Ordna en Eid –fest för alla barn med deras familjemedlemmar  

 Låt barnen visa upp vad de lärt under året, under Ramadan månaden genom teater, utställningar 

och uppträdanden.  

 Bjud alla på en gemensam festmåltid 

 Dela ut presenter till alla barn som deltar i festligheterna 

Onsdag, Sept 21 Al-Hijra / Al-Muharram 

1.Muharram. Islamiska nyåret. Markerar Profeten Mohammeds (saas) och hans följeslagares migration 

från Mecka till Medina. På Mångårdens verksamheter uppmärksammas detta genom att: 

 Berätta om profeten Mohammeds saas hijra – när han flydde från Mekka till Medina 

 Baka en tårta till mellanmål 

 Läs lämpliga stycken ur Koranen eller hadither, och förklara deras betydelse 

Fredag, Okt 1 Ashura 

10. Muharram. Islamisk högtid som infaller den 10:de av islamiska årets månad Muharram. På

 Mångårdens verksamheter uppmärksammas detta genom att: 

 Berätta om profeten Mosaas och hur han flydde från Egypten samt varför många muslimer 

fastar denna dag. 

 Laga till Ashu 

 ra -soppa till mellanmål och berätta om denna tradition som finns i många muslimska länder 

 Läs lämpliga stycken ur Koranen och haditherna, och förklara deras betydelse 

 

Söndag, Dec 1  Mowlid an Nabi (Propheten Muhammadessaas födelsedag) 

12. Rabi´ al-Awwal. En del muslimer anser att firandet av födelsedagar är en innovation och 

uppmärksammar därmed inte denna dag. På Mångårdens verksamheter uppmärksammas detta genom 

att: 

 Berätta om händelserna kring hans födelse, familj och människorna runt omkring honom 

 Laga till något gott till mellanmål tillsammans med barnen 

 Läs lämpliga stycken ur Koranen och haditherna, och förklara deras betydelse 

 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/holydays/eiduladha.shtml
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/holydays/alhijra.shtml
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/holydays/ashura.shtml
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/holydays/miladunnabi.shtml

