
ŚWIAT ISLAMU

AGNIESZKA GRAJEK

Cele:

Uczeń pamięta:

- pojęcia: Koran, islam, muzułmanin, meczet, kalif,

- postać: Mahomet,

- imię boga wyznawców islamu,

- datę: 622r.

Uczeń rozumie:

- wyżej wymienione pojęcia,

- jak warunki naturalne Półwyspu Arabskiego wpłynęły na warunki życia i

zajęcie ludności,

- wkład Arabów w rozwój cywilizacji.

Uczeń potrafi:

- prawidłowo operować pojęciami wykorzystanymi w trakcie lekcji,

- opowiedzieć, jak powstała i na jakich zasadach opiera się religia – islam,

- scharakteryzować kulturę Arabów i ocenić jej wkład w rozwój

cywilizacji,

- wskazać na mapie Półwysep Arabski, Mekkę, Medynę, obszary podbite

przez Arabów,

- zaznaczyć na taśmie chronologicznej datę ucieczki Mahometa z Mekki do

Medyny i określić, który to wiek.

Metody:

- rozmowa nauczająca,

- wykład,

- elementy dyskusji,
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- praca pod kierunkiem /mapka konturowa, obraz/

- burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

- mapa ścienna, mapka w podręczniku str. 107 i 110,

- mapka konturowa,

- schemat obrazujący filary islamu,

- ilustracje: świątynia Kaaba w Mekce, Mahomet, Czarny Kamień,

- szary papier.

Struktura i opis lekcji

Czynności organizacyjno – porządkowe

(powitanie, sprawdzenie listy obecności, adnotacja w dzienniku lekcyjnym)

Rekapitulacja wtórna

Rozwiąż krzyżówkę:

1. Bazylika ........... Bożej (Hagia Sophia) w Konstantynopolu.

2. Nazwa świątyni prawosławnej.

3. W kościele rozłam i oddzielenie się części jego członków pod hasłami

doktrynalnymi, społecznymi, itd.

4. Zwierzchnik w kościele prawosławnym.

5. Stolica cesarstwa wschodniego.

6. Cesarstwo wschodnie nazwano.....

7. Duchowny w kościele katolickim.

8. Przynosił największe zyski mieszkańcom Konstantynopolu.

9. Zwierzchnik w kościele katolickim.

10. Powstawała przez układanie kostek marmuru na posadzkach.

11.  Zadali ostateczny cios cesarstwu.



2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

N. Proszę przeczytać hasło.

U. Świat islamu

Podsumowanie wypowiedzi uczniów i nawiązanie do treści nowej lekcji.

(opowiemy, jak powstał i na jakich zasadach opierał się islam – druga religia

pod względem liczby wyznawców, po chrześcijaństwie)

Temat lekcji:

Świat islamu

I. Wprowadzenie:

- Uczniowie wskazują na mapie Półwysep Arabski, określają jego

położenie geograficzne i warunki naturalne,

mapa, atlas, mapka w podręczniku str. 107

- Wspólnie z uczniami zastanawiamy się, jak środowisko naturalne

Półwyspu Arabskiego wpłynęło na warunki życia i zajęcia jego
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mieszkańców, czy położenie geograficzne Półwyspu Arabskiego

stwarzało im szansę rozwoju, czy też nie.

II. Zaangażowanie

W VII wieku na pustynnych terenach Półwyspu Arabskiego powstała i

błyskawicznie rozprzestrzeniła się nowa religia – islam. Jej założyciel,

kupiec z Mekki o imieniu Mahomet, głosił że łagodny i pełen miłosierdzia

Bóg wybrał go na swojego proroka.

1. Zapoznanie z postacią Mahometa, religia islamu i cywilizacja Arabów.

a) Mahomet

•  Mahomet to przekształcone arabskie imię Muhammad – urodził się

około 570 roku w Mekce – w młodości był pasterzem i poganiaczem

wielbłądów, potem kierował wyprawami kupieckimi bogatej wdowy –

którą z czasem poślubił.

•  Jak głosi arabska tradycja, gdy Mahomet miał 40 lat, ukazał się mu

archanioł Gabriel, który obwieścił: „Mahomecie! Ty jesteś prorokiem

Allacha” i nakazał głosić ludziom prawdziwą wiarę. Jej nazwa

brzmiała: islam.

b) Islam

•  Islam po arabsku oznacza „poddanie się woli Boga” – to religia

konsekwentnie monoteistyczna, zakładająca wiarę w jednego,

osobowego Boga – stwórcę, zarazem najwyższego sędziego

•  Każdy wyznawca islamu, tzn. muzułmanin – dosłownie: „uległy”,

„poddany’ woli Bożej – miał wypełniać w swoim życiu pięć

obowiązków, nazywanych filarami islamu: które stanowią: wyznanie

wiary, modlitwa (5 razy dziennie), jałmużna (ofiara dla ubogiego),

post (przez jeden miesiąc w roku – ramadan – pościć codziennie od

świtu do zachodu słońca), pielgrzymka do Mekki.
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schemat na tablicy – uzupełnić tabelę, wpisując we właściwe miejsce

odpowiedni filar wiary

ilustracje obrazujące: - najświętsze miejsce islamu – świątynia Kaaba w

   Mekce.

- największe świętość wszystkich muzułmanów

   Mahomet i Czarny Kamień

•  W 622 roku Mahomet przeniósł się z Mekki do Medyny i to wydarzenie

tzw. hidżra, zostało uznane przez muzułmanów za początek nowej ery

taśma czasu, mapa

•  Gdy Mahomet zmarł, jego naukę spisano w świętej księdze muzułmanów

– Koranie (po arabsku „Koran” to „czytanie”, „recytacja”)

ilustracja obrazująca ręcznie pisaną stronę Koranu



5

•  Ułóż słowniczek pojęć związanych z islamem

burza mózgów – uczniowie na tablicy zapisują pojęcia związane z

islamem:

Mahomet

muzułmanin

Allach

meczet

Koran

Mekka

Minarety

Kaaba (św. sanktuarium islamu usytuowane w Mekce)

Kalif (następca posłańca Bożego)

2. Uczniowie przy pomocy nauczyciela opracowują na podstawie tekstu i

materiału ilustracyjnego w podręczniku wiadomości, dotyczące podbicia

Arabów. Uczniowie zaznaczają na mapkach konturowych: Półwysep

Arabski, obszary podbite przez Arabów

mapki w podręczniku s.110, mapki konturowe, mapa ścienna

(państwo arabskie w krótkim czasie objęło terytoria od rzeki Indus na

wschodzie po Ocean Atlantycki na zachodzie)



6

III. Podsumowanie

Sukces nowej wiary pochodził stąd, że była to religia zrozumiała dla prostych

mieszkańców Półwyspu Arabskiego i niezwykle konsekwentna.

Muzułmanie żyją na całym świecie, ale przede wszystkim w: Afganistanie,

Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, Chinach, Egipcie, Indiach, Indonezji,

Iraku, Iranie, Jemenie, Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Libanie, Libii,

Malezji, Maroku, Nigerii, Pakistanie, Rosji, Senegalu, Sudanie, Tunezji, Turcji i

Uzbekistanie.
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Notatka

1. Warunki naturalne Półwyspu Arabskiego i tryb życia Arabów:

- tereny pustynne zamieszkujące większości przez koczownicze plemiona

Arabów (beduini)

2. Narodziny nowej religii – islamu (religia monoteistyczna)

a) Mahomet – twórca islamu

b) Allah – jeden Bóg, Pan stworzenia

c) Mekka – główny ośrodek religijny ze swiątynią Kaaba

d) Koran – święta księga islamu

e) meczet – świątynia Arabów

f) minaret – wieżyczki wokół meczetu

g) muzułmanin – wyznawca islamu

3. Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny w 622r. (hidżra – przesiedlenie się).

4. Pięć filarów islamu:

a) wyznanie wiary

b) modlitwa (5 razy dziennie)

c) jałmużna

d) post

e) pielgrzymka do miejsca świętego

5. Podboje Arabów w VII i VIII w. : Persja, Azja Mniejsza, Syria, Palestyna,

północna Afryka.

Zadanie domowe:

Podaj przykłady osiągnięć Arabów w poszczególnych dziedzinach (nauka,

sztuka, gospodarka) str. 111


