Allah ege alatt – Feladatlap 4/2
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
Nem is gondolunk rá, hogy hány olyan tárgyat, eszközt használunk, ételt, italt fogyasztunk ma is, amelyeket a
törökök ismertettek meg velünk. Természetesen ezeknek a nevük is török eredetű. Ebben a rejtvényben csupa
mindennapi, ma is használatos tárgy szerepel.
Ha jól dolgoztál, a függőleges sorban apró golyók formájára gyúrt száraztészta nevét kapod megfejtésül!
A vízszintes sorok meghatározásai:
1.) Sütemény, amelyet gyümölccsel, túróval vagy mákkal töltenek meg. Eredetileg lepényszerű sült tészta
volt.
2.) Posztó, amelyből főleg ruhaféléket varrnak. A magyar változat fehér, a török színes volt.
3.) Füles vagy nyeles ivóedény.
4.) Nikotintartalmú növény, amelynek leveleiből szivart, cigarettát készítenek vagy pipába töltik.
5.) Szabad tűz fölé akasztható kisebb üst.
6.) Kárpitozott heverő. (A török szultánok államtanácsának nevéből alakult szó.) ‘Fekvő-ülő bútor’ értelme
annak alapján alakult ki, hogy az államtanács helyiségében szőnyeggel takart, párnákkal díszített pad
futott körbe.
7.) Férfi felsőruha volt. Az ing fölött viselt, testreszabott kabát.
8.) Kényelmes házicipő.
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Írd a kép alá a hozzá tartozó meghatározás számát!
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