Allah ege alatt – Feladatlap 4/3
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 törökök a 16. században hazájuk legszebb virágait honosították meg nálunk, de szerepük volt a gyümölcs- és
zöldségnemesítésben is.
A keresztrejtvényben különféle virágok, gyümölcsök és zöldségek neveit rejtettük el.
Ha jól dolgoztál, a függőleges sorban a törökparadicsom ismertebb nevét kapod megfejtésül!
A vízszintes sorok meghatározásai:
1.) Tavasszal nyíló hagymás dísznövény, melyet a törökök honosítottak meg Európában. Neve is török átvétel, onnan ered, hogy
a virág nagyon hasonlít a török férfiak jellegzetes fejfedőjéhez.
2.) Tüskés szárú, változatos színekben pompázó virág, a török kertek elengedhetetlen dísze volt. Szirmából illatos olajat
préseltek.
3.) Zárt betű: D
4.) …körte. Török nemesítésű zamatos gyümölcs. Eredeti neve (karaman) egy török népcsoport nevét jelentette, a hódoltság
után ez a jelentés lassan feledésbe ment, és a szó egy magyar férfi keresztnév alakját vette fel.
5.) Kora tavaszi, sárga színű virág. Batthyány Boldizsár, aki nemcsak jeles hadvezér volt, hanem szenvedélyes kertész is, 1587ben a kacorlaki csatában elfogta Ali béget. Amikor a bég megemlítette neki, hogy a szultán kertjében ebből a növényből
különleges, 35 szirmú dupla példányok virulnak, Batthyány megígértette Alival, hogy szerez belőle neki hagymát.
6.) Erős illatú virág. Nevének előtagjában megőrizte a ’török’ szót.
7.) Törökül barackot jelent. Nálunk a barack egyik fajtájának neve lett.
8.) Fürtös virágzatú, erős illatú hagymás növény. Ezt is a törökök honosították meg nálunk.
9.) Fehér és lila virágot termő kerti díszcserje. A Balkánon őshonos fajt először a törökök ültették kertekbe, tőlük került
Európába. Török nevéből (Leilak) származik a lila szín neve sok európai nyelvben.
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Írd a képek alá a hozzájuk tartozó meghatározás számát!
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