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De wereld van de islam

Lees het verhaal over de profeet Mohammed.

Dit is het huis van Mohammed.

Het is druk in het huis van Mohammed.

Hij leefde rond het jaar 600.

Alle vrienden komen afscheid nemen.

Mohammed woonde in Mekka.

Mohammed gaat op reis naar Jathrib.

Mohammed was een profeet.

Mohammed wil de oorlog in Jathrib stoppen.

Een profeet is een wijze man.

Hij zegt: slechte mensen krijgen straf van Allah.

Vragenblok 1: Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Over welke godsdienst gaat dit hoofdstuk?

2. Waarover gaat het verhaal?

Over het Christendom.

Over een verjaardags-feest.

Over de Islam.

Over de profeet Mohammed.

3. Waarom zijn er zoveel mensen in het huis?

4. Wat wil Mohammed doen?

Mohammed is jarig.

Hij wil de oorlog stoppen.

Mohammed neemt afscheid.

Hij wil op reis.

Vragenblok 2: schrijf het antwoord.
Hoe heet de stad waar het oorlog is?

Wat voorspelt Mohammed voor slechte mensen?
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De wereld van de islam

Lees het verhaal over de spin

1
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Mohammed is op reis naar Jathrib.

Mohammed en zijn vrienden verstoppen zich in een

Hij wijst, hij ziet gevaar.

grot. Maar de slechte mannen zien de grot ook.

De slechte mannen volgen ons!

De slechte mannen worden gefopt door een spin.

Ze volgen onze sporen!

De spin maakt een web.

We moeten ons verstoppen.

De slechte mannen zeggen: hier is niemand.

Wat zie je op de plaatjes? Schrijf de woorden in de juiste rij.
grot / kamelen / slechte mannen / Mohammed wijst / spin / vrienden van Mohammed

Plaatje 1

Plaatje 2

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom worden de slechte mannen gefopt door de spin?
De slechte mannen denken dat Mohammed bang is voor spinnen.
De slechte mannen denken dat Mohammed niet in de grot kan zijn.
Waarom willen de slechte mannen Mohammed pakken?
Ze zijn boos omdat Mohammed de oorlog wil stoppen.
Ze zijn boos omdat Mohammed zegt dat Allah slechte mensen zal straffen.
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Lees het verhaal over de verspreiding van de Islam.
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Mohammed zei dat er maar 1 god was: Allah.

Dit is de Koran.

De volgers van Mohammed heten moslims.

Het boek van de Islam.

Mohammed zei: “Iedereen moet moslim worden.”

In dit boek staan de

Soms voeren Moslims oorlog om mensen te bekeren.

verhalen van Mohammed.

Zet een rondje om het antwoord.
Op plaatje 1 zie je een………..
Wie is de god van de Islam?
Hoe heet het heilige boek van de Islam

een feest

een leger

Mohammed

Allah

koran

bijbel

Dit is een kaart van het jaar 750.
Zie jij het paarse gebied?
Dit was het gebied van de Islam.
Zie jij Nederland bij de witte pijl?
Zie jij Frankrijk bij de rode pijl?
Zie jij Spanje bij de gele pijl?

Zet een rondje om het antwoord.
In het jaar 750 woonden er in Nederland…

geen islamieten

veel islamieten

In het jaar 750 woonden er in Frankrijk …..

geen islamieten

veel islamieten

In het jaar 750 woonden er in Spanje ….

geen islamieten

veel islamieten
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Lees het verhaal over slimme Arabieren.
Het land waar Mohammed leefde heet “Arabië”.
De Arabieren waren heel slim.
Ze wisten veel van het heelal en de sterren.
Ze bedachten ook nieuwe cijfers, kijk maar:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,…
Herken jij de cijfers? Dat klopt.
Wij gebruiken de Arabische cijfers nog steeds.

Wat weet jij nu over de Arabieren? Trek een lijn naar de goede zin.

Arabieren wisten veel over de
maan, over planeten en over de
sterren.

In het jaar 750 bouwden de
Arabieren huizen en torens van
steen.

Dit is een uitvinding van de
Arabieren, ze waren heel knap.

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

Arabieren hadden vaak een baard
en een tulband.

Dit zijn Arabische cijfers.
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Lees het verhaal: Oorlog om het geloof.
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Dit plaatje heb je al gezien.

Dit zijn de kruis-ridders.

Het zijn de soldaten van de Islam.

Dat zijn soldaten van het Christendom.

Zij vechten voor de Islam:

Zij vechten voor het Christendom:

“Iedereen moet moslim worden”.

“Iedereen moet christen worden”.

Wat zeggen de soldaten? Trek een lijn naar de juiste tekst.
Ik ben een Moslim!

Ik ben een Christen!

De Koran is het heilige boek.

Er is maar 1 god en dat is Allah,
iedereen moet Moslim worden.
De bijbel is het heilige boek.

Iedereen moet Christen worden
en in god geloven.
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Lees het verhaal: vrede tussen de godsdiensten.
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Er was niet altijd oorlog om het geloof.

Zie je het spel?

In Spanje bijvoorbeeld.

Dat is een schaakspel.

Op het plaatje zie je een Moskee.

Schaken is een Arabisch spel.

Daar bidden de Moslims.

De kruis-ridders spelen het schaakspel.

In Spanje woonden ook Christenen.

Dat is toch beter dan vechten?

Heel lang was er geen oorlog.

Wat vindt jij?

Kleur de kerk en de moskee. Schrijf kerk of moskee boven de gebouwen.



Wat zet jij op het spandoek:

oorlog of vrede?
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Lees het verhaal: “Een kijkje in de Moskee”
Dit is Mustafa, hij bidt in de moskee.
Zijn schoenen zijn uit.
Eerst moest hij zich ook wassen.
Nu bidt hij op zijn knieën.
Mustafa bidt wel 5 keer per dag.
Als hij bidt kijkt hij in de richting van Mekka.
Mekka is de stad van de profeet Mohammed.

Wat weet jij over de Moskee? Trek een lijn naar de goede zin.
In de moskee moeten de schoenen uit.

Moslim meisjes dragen vaak een hoofddoek.

Moslims bidden op hun knieën.

Mustafa bidt met zijn gezicht naar Mekka.

Voordat je in de moskee mag, moet je eerst
je voeten, handen en gezicht wassen.
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