Allah ege alatt – Feladatlap 4/1
Múzeumpedagógiai óra az Iparművészeti Múzeumban
Török kultúra és történelem – Kérdezz, és az Iszlám kiállítás tárgyai felelnek a kérdéseidre!
Szeretnéd megtudni, mi mindent hagyott ránk az iszlám világ abban a százötven évben, amíg a törökök uralták
Magyarország nagy részét? Hallottad már, miért szólnak délben a harangok? Lehet, hogy a szavak, amiket nap
mint nap használsz, titokzatos, ismeretlen történeteket rejtenek? Lehet, hogy a virágok, amik a kertedben
nyílnak, rejtélyesebbek, mint valaha gondoltad? Tudod, mit csinálnak egy minaretben, és mit egy türbében? És
miért olyan tiszteletre méltó egy fekete kő, hogy emberek milliói látogatják meg évente és fejet hajtanak
előtte? Vagy éppen mi lehet a különbség egy janicsár és egy szpáhi között? És ki volt Hunyadi János? Játékos,
interaktív foglalkozáson keressük a választ e kérdésekre, miközben az Iszlám kiállításban barangolva
megismerkedünk az iszlám vallás alappilléreivel, régi korok nagy egyéniségeivel, török hódítókkal és török ellen
védekezőkkel, egyszóval sok mindennel, ami az újkor hajnalán Allah ege alatt történt...
KERESZTREJTVÉNY
A keresztrejtvényben csupa olyan kifejezéssel találkozol, amelyek a török kori Magyarország hadviselésével
kapcsolatosak. A szavak mindegyike török eredetű.
Ha jól dolgoztál, a függőleges sorban a vastag szíjból font korbács török nevét kapod megfejtésül!
A vízszintes sorok meghatározásai:
1.) Török díszlótakaró, amely a ló két oldalát és a szügyét is betakarta. A 17. század közepétől a 18. század
elejéig volt divatos. Általában 3 darabból állt, az egyes elemeket csatokkal kapcsolták egymáshoz.
2.) Díszes török nyeregtakaró.
3.) Erősen ívelt, hegye felé szélesedő kard. Hazánkban a török hódítás során vált ismertté a szpáhik tipikus
fegyverzetének részeként. Nagyobb példányait pallosként is használták nyakazásnál, kézlevágásnál.
4.) Török katona: tüzér
5.) Hosszú, lándzsaszerű lovassági szúrófegyver.
6.) Gyapotból készült fonal. Szövetét többek között a nyergek bélelése használták.
7.) Török felsőkabát. A 16-18. században a török állami tisztviselők öltözéke. Gyakran megtisztelő
diplomáciai ajándékként került a magyar főurak ruhatárába.
8.) Török katonai rang.
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Írd a kép alá a hozzá tartozó meghatározás számát!
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