
 

 

Kochani życzę wesołych świąt!!! Pozdrawiam i życzę zdrowia. Jolanta Głodowska. 

KLASA 5c 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Arabowie i początki islamu. 

Cel: będę znał(a): pięć filarów islamu, 

        najważniejsze pojęcia związane z religią – islam. 

1. Prorok Mahomet jest twórcą islamu (po arabsku słowo to oznacza poddanie się woli bożej). 

2. Wyznawcy islamu wierzą w jednego Boga – Allacha. 

3. Wyznawców islamu nazywamy muzułmanami. 

4. Meczet – świątynia muzułmanów (ilustracja w podręczniku str. 110). 

5. Koran – święta księga islamu. 

6. W 622 roku Mahomet uciekł z Mekki do Medyny. To wydarzenie zostało uznane za 

początek ery muzułmańskiej (od tego wydarzenia rozpoczęli rachubę czasu, podobnie jak 

chrześcijanie od narodzin Chrystusa).  

7. Zasady wiary muzułmańskiej ( inaczej pięć filarów islamu): 

-publicznie głosić wyznanie wiary, 

-modlić się pięć razy dziennie ( w trakcie modlitwy należy się zwrócić w stronę Mekki), 

-dawać jałmużnę ( datek dla biednych i potrzebujących), 

-pościć codziennie przez 1 miesiąc w roku (miesiąc ten nazywa się ramadan).  

-raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki, 

8. Osiągnięcia Arabów: 

-cyfry arabskie i cyfra zero ( za ich pośrednictwem pojawiły się one z Indii w Europie), 

-gra w szachy ( którą również sprowadzili z Indii), 

-do dziś w języku polskim używamy słów pochodzenia arabskiego (np.:  cukier, gitara zero, 

alchemia, algebra itd.), 

-dzięki nim wiele dzieł starożytnych Greków przetrwało do dzisiejszych czasów. 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Mahomet urodził się ok. 570 w Mekce, ojciec jego zmarł przed jego narodzinami, a mama 

gdy miał 6 lat, wychowywał go wuj. W młodości był pasterzem i poganiaczem wielbłądów, 

potem kierował wyprawami kupieckimi bogatej wdowy, którą z czasem poślubił. 

* Pismo arabskie czytamy od prawej do lewej strony. 

* Mekka – najważniejsze miasto na Płw. Arabskim, leży na skrzyżowaniu szlaków 

handlowych, znajduje się tam Świątynia Kaaba ( zdjęcie w podręczniku str 113), w której 

ścianę wmurowano Czarny Kamień. Jest to największa świętość muzułmanów, 

prawdopodobnie fragment meteorytu.  

* Wyznanie wiary muzułmanów brzmi: „Nie ma Boga oprócz Allacha, a Mahomet jest jego 

wysłannikiem”.  



* Po śmierci Mahometa jego następców nazwano kalifami. Jest to świecki i religijny 

przywódca muzułmanów.  

-proszę obejrzeć filmy: 

Islam. Mahomet. Historia Islamu.Dokument. 

https://www.youtube.com/watch?v=HTEKCav6xlI  

Islam – 102 Fakty. 

https://www.youtube.com/watch?v=S3KFgZsyHls  
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