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Asalaam alaikum,

Voor je ligt het handboek met 30 activiteiten die je gedurende de maand Ramadan kunt
ondernemen met je kinderen. De activiteiten zijn bewust niet genummerd zodat je het boek
op eigen volgorde kunt samenstellen. Een aantal activiteiten zijn ook terug te vinden op de
site.
Dit boekje is samengesteld door Mahwish Ashraf. Je kunt het gratis downloaden op de site
www.mammiemammie.nl Het is niet toegestaan om dit boekje te verkopen of te gebruiken
voor commerciële doeleinden. Het is toegestaan om het boekje te printen, kopiëren en te
delen voor persoonlijk gebruik. Het boekje mag gedeeld worden op andere sites, mits er
wordt terug gelinkt naar mammiemammie.nl
Voor vragen, ideeën en suggesties, kun je mailen naar info@mammiemammie.nl
Een gezegende maand toegewenst!
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KINDERBOEKEN

Kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te worden. Er zijn verschillende kinderboeken
verkrijgbaar waarmee je kind veel Islamitische kennis bij kan brengen. Boeken zoals:




Mijn eerste Koran Verhalenboek
Hoe Farah mee doet met de Ramadan zonder te vasten
Onderweg naar de moskee

Activiteiten
1. Lees het verhaal voor aan je kind
2. Bespreek het verhaal na: wat gebeurt er in het verhaal
3. Bestudeer samen de illustraties en praat erover
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SADAQAH - LIEFDADIGHEID

Sadaqah is een belangrijk onderdeel van ons geloof. Het is belangrijk om dit mee te nemen
in de opvoeding. Tijdens de Ramadan krijg je zelfs nog een hogere beloning voor
liefdadigheid. Een perfect moment om hiermee aan de slag te gaan.

Activiteiten
1. Maak een spaarpot voor een goed doel
2. Bedenk samen hoe je kind geld kan inzamelen voor een goed doel. Verkoop
bijvoorbeeld zelfgemaakte Eid kaarten, dadeldoosjes of bloemen in je familieen vriendenkring.
Hadith
De boodschapper van Allah was de meest vrijgevige onder de mensen, en hij
was gewend om nog vrijgeviger te zijn in de maand Ramadan. Hij verklaarde:
'De beste sadaqa is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan'
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KLEURPLAAT
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SPELEN MET WOORDEN EN UITSPRAKEN

Kinderen vinden het leuk om met woorden te spelen. Je kunt hierop in spelen en je kind op
een leuke wijze Islamitische uitspraken aan te leren. Denk aan woorden zoals:
















Salaam alaikum
Walaikum salaam
Bismillah
Insha Allah
Masha Allah
Fi Aman Allah
Alhamdulillah
Subhan Allah
Ramadaan
Iftar
Sahoor
Moskee
Masjid
Quraan
Sunnah

Activiteiten
1. Samen rijmpjes maken
2. Samen een gedicht maken. Schrijf deze op als herinnering voor later
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DADELS

Een dadel is niet alleen lekker maar is ook een goede voedingsbron. Tijdens de Ramadan
eten wij deze volop dus superleuk om hier samen een activiteit mee te doen.

Activiteiten
1. Kennis opdoen
o waar komen dadels vandaan
o welke voedingsstoffen zitten erin
o welke voordelen hebben dadels
o wat is de Sunnah m.b.t. dadels
2. Makkelijk recept
o Was de dadels
o Snij ze voor de helft open
o Doe er een walnoot of amandel in
o Besprenkel evt. met geraspte cocos
3. Creatief
o Vul doosjes of zakjes met dadels om uit te delen
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EID SLINGER

Wanneer Eid in zicht is, is het leuk om de kamer op te fleuren. Het is natuurlijk leuk om dan
een slinger te maken. Dit kan op verschillende manieren.

Activiteiten
1. Koop een Letter Banner (bv. Hema, Xenos of online) en maak er een slinger van
2. Neem verschillende kleuren A5 formaat papier en schrijf/plak hier letters op.
Vervolgens kun je aan de bovenkant gaatjes maken met een perforator en er een
touw doorheen halen.
3. In plaats van een Eid Slinger kun je ook een Lightbox gebruiken

www.mammiemammie.nl

DANKBAARHEID

Alhamdulillah, het is een mooi woord dat wij regelmatig gebruiken. Het is een woord om
eens bij stil te staan bij je kind.

Activiteiten
1. Wat betekent Alhamdulillah en Shukr
2. Gesprek voeren
o Hoe uit je je dankbaarheid aan Allah en aan je ouders. Denk hierbij ook aan
jezelf: hoe uit je je dankbaarheid aan je kind?
3. Vragenspel
o Waar ben je allemaal dankbaar voor en wat zijn je lievelingsdingen. Denk aan
eten, kleuren, spelletjes, boeken, plaatsen, geuren, voorbeeldfiguren, kleding,
speelgoed etc.

www.mammiemammie.nl

KOEKJES BAKKEN

Eén of twee dagen voor Eid Ul Fitr kun je samen met je kind koekjes bakken. Hieronder vind
je een makkelijk recept voor heerlijk maïzena koekjes.
Recept
Ingrediënten:
o
o
o
o
o
o

225 gram maizena
100 gram kristalsuiker
100 gram ongezouten roomboter
1 vanille zakje
1 ei
discodip/spikkels

Bereidingswijze
1. Meng de ingrediënten in een kom
2. Maak er bolletjes van ter grootte van ongeveer 2 cm
3. Druk de bolletjes een beetje plat met een vork, in een kruisvorm
4. Strooi er wat spikkels overheen
5. Doe de koekjes in een voorverwarmde oven met 180 graden
6. Haal de koekjes na een kwartiertje uit de oven
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TEKEN JE EIGEN GEBEDSKLEED
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VERSIER JE HENNA HAND
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ISLAMITISCHE (TEKEN)FILM KIJKEN

Beelden helpen kinderen om verhalen beter te begrijpen. Organiseer daarom een
filmmiddag en bekijk een film.

Voorbeelden van films




De meest bekende film is natuurlijk Al Risalah, een oude film waarin het leven van de
Profeet (vrede zij met hem) wordt naverteld. Let op: in de film wordt de profeet
Mohammed (vrede zij met hem) niet afgebeeld maar de Sahabah wel.
Op Youtube vind je mooie animatiefilms kijken over de verhalen van verschillende
profeten zoals Adam, Nuh, Musa en Ibrahim. Gebruik hiervoor de zoekterm Islamic
Cartoon of Iqra Cartoon.
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DAGJE NAAR DE MOSKEE

Voor kinderen is het in de avond mogelijk te laat om mee te gaan naar de moskee. Dat
betekent natuurlijk niet dat je niet op een andere dag kunt gaan.

Activiteiten







Bestudeer samen de moskee: hoe is het gebouwd, waarom zijn er aparte ingangen
voor mannen en vrouwen, wat is een minaret, hoe wordt de adhaan omgeroepen, op
welke dag valt het jummah gebed etc.
Praat met elkaar: wat is een moskee, wat kun je hier doen, wie komen er in de
moskee?
Wat is de adhaan. Leer je kind de adhaan.
Wat is het Taraweeh gebed
Bekijk de kinder nasheed: Oopsy Daisy, Time to go tot he masjid (Youtube)
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ETEN DELEN MET JE BUREN

De Islam hecht waarde aan positief contact tussen buren. Wanneer je voor Iftar iets lekkers
maakt, maak dan ook wat extra voor je buren.

Activiteiten



Laat je kind meehelpen in de keuken
Laat je kind het eten vervolgens naar de buren brengen. Dit zorgt ook nog eens voor
zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Hadith
“Jibriel heeft zo vaak het goede gedrag jegens de buren benadrukt, dat ik dacht dat hij mij
zou gaan bevelen hen het recht van erfgenamen te geven.”
Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft deze woorden overgeleverd van de Profeet
(vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Muslim.
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EEN GOEDE DAAD

Al zijn kinderen klein, ze kunnen grote hulpen zijn. Laat ze helpen zodat ze leren wat goede
daden zijn.

Activiteiten






Boodschappen halen voor een beperkt en/of ouder persoon
De straat vegen
Een huishoudelijke klusje doen
Vraag in de plaatselijke moskee of er geholpen kan worden (bv. stofzuigen)
Maak een mooie dua voor anderen
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NAMEN VAN ALLAH

Asmaa Al Husna: de 99 schone namen van onze schepper Allah. De naam Allah gebruiken wij
natuurlijk alledaags. Het is leuk om tijdens de Ramadan bijvoorbeeld vijf andere namen met
je kind te leren. Deze kun je op internet opzoeken, bijvoorbeeld op Youtube of in vorm van
een lijst.
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NAMEN VAN DE PROFEET MOHAMMED (vrede zij met hem)

Onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft ook 99 namen. Hoe leuk is het om
tijdens de Ramadan ook te leren wat een aantal van zijn andere namen zijn? Deze kun je ook
op het internet in een lijstvorm terugvinden.
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MAAK EEN MOSKEE

Met speelgoed kun je alle kanten mee op, dus we kunnen het ook toepassen in de Ramadan.

Activiteiten



Laat je kind een moskee maken van klei, Lego, Duplo, houten blokjes
Teken samen een moskee op karton, laat deze verven en uitknippen.

Ook goed voor de fijne motorische ontwikkeling en het denkvermogen.
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SMILE, IT IS SUNNAH

Voor velen is het wel bekend dat lachen een vorm van de Sunnah is. Het lukt ons misschien
niet altijd om naar iedereen te glimlachen maar we kunnen onszelf hier wel in trainen.
Vooral omdat een lach aanstekelijk is!

Activiteit



Maak een wandeling met je kind en glimlach samen naar de mensen die langs
je heen lopen
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de mensen te begroeten

Hadith
De Boodschapper van Allah v.z.m.h. heeft gezegd: "En een glimlach schenken aan je
broeder/zuster is een sadaqa, mensen aansporen tot het goede en afraden van het slechte is
een sadaqa en het wijzen van de goede weg aan een verdwaalde is een sadaqa" Tirmidzi
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MAAK EEN MOOIE TEKENING

Wat is het mooiste cadeau dat een kind kan geven? Juist ja, een tekening waar het al
haar/zijn liefde in heeft gestopt. Laat je kind een tekening maken voor iemand waar hij/zij
veel om geeft. Vooral grootouders kunnen er erg gelukkig van worden.
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NASHEED

De meeste kinderen houden van zingen. Ga daarom met je kinderen op zoek naar leuke
nasheed. Deze kun je terug vinden op Youtube. Zoek bijvoorbeeld naar:











Nasheed for kids
Nasheed for children
Nasheed for kids no music
Tala 'al Badru Alayna
Burdah, Mesut Kurtis
Bismillah Bismillah
Alphabet song
Zain Bhikha
Yusuf Islam
Sami Yusuf (bevat wel muziek dus moet je zelf afwegen of je dit wil)
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QORAAN VERZEN

De Qoraan is voor het eerst neergedaald in de maand Ramadan, op Laylatul-Qadr. Tijdens de
maand Ramadan besteden veel mensen extra aandacht aan het reciteren van de Qoraan.
Met je kind kun je ook verschillende Qoraan activiteiten doen.
Activiteiten





Reciteer samen een surah
Luister naar elkaar lievelings surah
Leg de betekenis uit of vertel het verhaal achter een surah (je kunt hierbij ook het
boek Mijn eerste Koranverhalen gebruiken)
Memoriseer samen een surah
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EID VOORBEREIDINGEN

Wanneer het bijna Eid is, wordt het tijd om in de Eid sferen te komen. Dat kun je doen door
middel van verschillende activiteiten.

Activiteiten









Ga samen een outfit shoppen voor Eid
Koop cadeaus voor je kids
Geef je kinderen geld om ook een kleinigheidje te halen voor het gezin en/of familie
Bedenk samen de routes die jullie nemen naar het Eid gebed
Hang samen slingers en ballonnen op
Bedenk wat jullie willen eten op Eid
Doe henna op de handen van je dochter(s)
Hebben jullie nog geen Eid ritueel? Bedenk dan samen eentje zoals: samen bruchen,
buiten de deur ontbijten, langsgaan bij oma en opa etc. Laat dit elk jaar terugkomen.
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SALAAT - SAMEN BIDDEN
Ga samen bidden als gezin.
Activiteiten
Kleuters:




Namen van de gebeden:
Leer je kind de namen van de gebeden in correct Arabisch: Fadjr, Dhohr, Asr,
Maghrib, Ishaa
Uitleg geven:
o Hoe leg je je gebedskleed neer, richting de Kabaa
o Positie: waar staat de gebedsleider, de mannen en de vrouwen

Onderbouw:




Hoe verricht je het gebed
Hoeveelheid rakaat:
o Welke rakaat zijn fard en sunnah
Hoe maak je de woedhoe
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PUZZELEN

Puzzelen is altijd leuk! Maar heb je er weleens over nagedacht om zelf een puzzel te maken?

Activiteit




Maak een eigen Islamitische/Ramadan puzzel:
1. Zoek een afbeelding op internet en print deze uit
2. Teken op de achterzijde puzzelstukjes, als je dit lastig vindt, kun je er ook
vierkanten van maken.
3. Lamineer het blad of plak het op stevig karton (let op: als je kiest voor karton, dan
voer je stap 2 pas uit na stap 3)
4. Knip de stukjes uit en puzzelen maar
Je kunt ook gebruik maken van bijvoorbeeld een Arabische alfabet puzzel. Deze kun
je online vinden en in verschillende Islamitische winkels voor een paar euro.
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RAMADAN MEMORY

Deze memory kun uitknippen en op verschillende manieren spelen:



Kleuren bij elkaar zoeken voor de jongste kinderen
Vanaf ongeveer 5 a 6 jaar kun je ook samen de begrippen doornemen
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KLEDING EN SPULLEN DONEREN

In deze tijd kopen we vaak massaal (teveel) spullen en kleding. Niet te bedenken de
hoeveelheid speelgoed dat sommige kinderen hebben. Aan de andere kant hebben we
helaas arme gezinnen die moeite hebben om kleding te kopen voor hun kids en hun te
voorzien van speelgoed.
Activiteiten:





Minimaliseer: kijk samen in jullie kledingkasten wat je langer dan een half jaar niet
hebt gedragen. Doneer dit.
Speelgoed: voer een gesprek met je kind over het feit dat er kinderen zijn die weinig
of geen speelgoed hebben. Laat je kind zelf uitzoeken welk speelgoed hij/zij wil
weggeven. Het is wel belangrijk om je kind niet te forceren om meer of een bepaald
speelgoedstuk weg te laten doen.
Vraag bij de plaatselijke moskee na of zij gezinnen in nood kennen. Je kunt
aanvullend samen boodschappen halen voor dit gezin. Lukt dit niet? Vraag dan na op
bijvoorbeeld in Facebook groepen of er behoeftigen zijn.
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BOEKENLEGGER

Laat je kind zelf een boekenlegger maken. Je kunt tips geven om in de Ramadan sfeer te
blijven zoals : maan, ster, dadels, liefde, hartjes, slingers etc. Of je laat je kind zijn/eigen
fantasie gebruiken. Je kunt samen een touwtje door het gaatje halen.
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VERSTUUR EEN EID UL FITR KAARTJE

Wie vindt het niet leuk om een kaartje te krijgen? Eid Ul Fitr is het perfecte moment om je
dierbaren met een kaartje te verrassen.

Activiteiten




Maak samen met je kind een lijst naar wie hij /zij een kaartje wil versturen
Laat je kind zelf Eid kaarten maken of gebruik het sjabloon hierboven (postkaart
formaat)
Of koop Eid kaarten, op internet kun je veel aanbieders vinden
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RAMADAN KALENDER
Gebruik een kalender om samen met je kind bij te houden op welke dag we zitten. Je kunt
dan makkelijk te dagen afvinken. Op deze kalender is er ook ruimte om te noteren waar je
gaat eten of wie er komt eten. De kalender vindt je op de volgende pagina.
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IFTAR PLANNEN

Kies samen met je kind een dag uit in het weekend om een iftar te plannen.

Activiteiten







Ga samen boodschappen doen
Laat je kind bepalen welke boodschappen jullie halen, en zorg voor een balans tussen
lekker (het moet leuk blijven) en gezond (uitleg geven over belang van gezonde
voeding)
Laat je kind meehelpen in de keuken als hij/zij dit wil
En laat het ook de tafel dekken
Laat je kind de voortouw nemen en iedereen een dadel aan te bieden als het tijd is
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