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tatarscy muzułmanie

Czy wiesz, że od niemal 300 lat ziemie polskie zamieszkują Tatarzy? Tatarzy żartują, że oni nie
czują się Polakami. Oni Polakami po prostu są. Polscy Tatarzy wyglądają dokładnie tak jak Ty.
Może częściej mają ciemne oczy i ciemne włosy, i niekiedy rysy bardziej orientalne (na przykład
skośne oczy). Ponieważ mieszkają na terenie Polski od setek lat, wymieszali się ze Słowianami 
i, jeśli nie odbywa się dzień folkloru tatarskiego i nie zakładają pięknych ludowych strojów, jak na
zdjęciu powyżej, to są nie do odróżnienia od innych Polaków.
 
Czy jest jednak w Tatarach coś charakterystycznego? Niemal
wszyscy są muzułmanami. Co piątek chodzą do meczetu.
Niedziela nie jest dla nich świętem religijnym. Tak jak inni
Polacy mają wtedy wolne, ale nie uczestniczą w mszach.
Zresztą pobożni muzułmanie modlą się 5 razy dziennie! 
Z samego rana, jeszcze przed świtem, a później co kilka
godzin.
 
Świątynie muzułmańskie - meczety - różnią się od katolickich
kościołów. Po pierwsze, w meczetach nie wolno pokazywać
wizerunków świętych czy proroków. Żeby nie było zupełnie
pusto, meczety zdobione są w środku ornamentami - czyli
specjalnymi wzorami.



Zadanie
Dojdź do meczetu, pokonując labirynt. Po drodze zbierz ilustracje związane symbolicznie 
z muzułańskimi Tatarami.

koran - święta księga muzułmanów - niczym
Biblia dla chrześcijan
 
obmycie rąk - przed każdą modlitwą muzułmanie
dokonują oczyszczenia, m.in. myją wtedy dłonie
 
minaret - wieża będąca częścią meczetu, z której
muezin nawołuje do mszy
 
ornament - piękny kolorowy motyw ozdabiający
meczet od środka 
 

tatarski znak rodowy rodzin wywodzących
się od Czyngis-Chana - żółty znak
symbolizuje dom z mocnymi fundamentami
 
księżyc i gwiazda - symbol islamu, wskazuje
jaką drogą należy kroczyć
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Materiały powstały w ramach projektu "Tup Tup po Warszawie
Wielokulturowej" współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Fundacja CultureLab jest właścicielem i twórcą portalu
edukacyjnego tuptuptup.org.pl oraz edukacyjnej aplikacji dla dzieci
"Tup Tup po Warszawie". Głównym celem Fundacji jest edukacja
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nt. Celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ.


