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* Palun vali geomeetriline kujund, mis iseloomustab kõige paremini sinu pere. 

(Tõmba ring ümber.) 

 

 

 

 

 

* Kirjuta veidi, miks just see kujund? Võid jagada oma mõtteid kaaslasega. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

*Joonista valitud kujund ja kirjuta igale tahule üks sõna, mis iseloomustab si-

nu pere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISLAMI USK põhineb viiel sambal. Moslemi elu raamistvad:  

*usk ainujumalasse (“Ei ole teisi jumalaid Jumala kõrval ja Muhamed on tema 

saadik.”) 

*palvetamine viis korda päevas  

*vaeste toetamine  

*paastumine ramadanikuu ajal  

*kui võimalik, kord elus palverännak Mekasse* 

Need on otsekui islami usu viis alussammast. Igal sambal on väga oluline roll. 

Et usku tugevana hoida, tuleb praktiseerida kõiki sambaid.  

 

*Vali töölehe algusest, milline geomeetriline kujund sobib islami sisu kujuta-

miseks?   

Joonista see kujund ja kirjuta igale tahule islamit iseloomustav joon.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PALVE MOSLEMI ELUS 

Moslemid palvetavad viis 

korda päevas, näoga Me-

ka* poole. Palvuste jaoks 

on kindel kellaaeg. Võib 

palvetada ka teistel aega-

del, aga usutakse, et õigel 

ajal loetud palvetel on suu-

rem mõju.  

Enne palvetamist tuleb nägu ja käsi pesta puhta voolava vee, või kui seda 

pole, siis liivaga. Käte ja näo pesemiseks on reeglid ja kindlad normid. On 

paika pandud, kumba kätt pestakse esimesena. Käed tehakse märjaks kuni 

küünarnukkideni. Samuti pestakse kindla rituaali* järgi kael, nägu ja juuksed. 

Enamikul juhtudel pestakse ka jalad.  

Palvus peab toimuma puhtas paigas, mis võib olla pühakoda, kuid võib ka 

piirduda palvevaibaga. Palvuse ajal ei kanta jalatseid. Naistel peavad palvuse 

ajal olema juuksed kaetud. Palvus seisneb erinevas hulgas palvekummardus-

tes, mille käigus loetakse usutunnistust ja palutakse õnnistust prohvetitele ja 

kõigile moslemitele. 

 

Mošee on islami pühakoda, kus mosle-

mid käivad palvetamas ning jutlusi kuu-

lamas. Tihti on mošeel kuppelkatus ning 

pühamu juurde kuulub torn  minarett, 

kust moslemeid palvetama kutsutakse.  

Mošees ei tohi olla pilte ega skulptuure. 

Pühakoda võib olla kaunistatud mustrite 

või lõikudeega Koraanist. Mošeesse peab sisenema paljajalu. Mošees on 

vähe mööblit, kuna palvetatakse põrandal palvevaipadel. Mošee juures on 

purskkaev või vähemalt koht, kus on vett rituaalse pesemise tarbeks. 



 

 

 

 

Kuidas islamiusulised valmistuvad pavetamiseks, mida nad teevad? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Kus võib moslem palvetada? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Meenuta videost, miks oli pereemale Kristile palvetamine oluline? Pane kirja 

kolm asja. 

1. 

2. 

3. 

 
 

Mind pani imestama, et …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Kuula, kutset palvele: 
https://www.youtube.com/watch?v=OhlV2PhEaJw  
https://www.youtube.com/watch?v=zBNUdeWw-wE  
 
 
 
 
 

*moslem ehk muslim ehk islamiusuline on inimene, kes tunnistab islami usku ja järgib is-

lami kombeid. Arvatakse, et maailmas elab 1,1 miljardit moslemit ja see arv kasvab pide-
valt.  
*Meka on linn riigis nimega Saudi Araabia. See on moslemite jaoks püha linn ja sinna või-
vad siseneda ainult islami usku inimesed. 
*rituaal - usuline kombetalitus 

 
Kasutatud kirjandus: 
http://www.islam.pri.ee/index.php?id=1 

https://www.youtube.com/watch?v=OhlV2PhEaJw
https://www.youtube.com/watch?v=zBNUdeWw-wE
http://www.islam.pri.ee/index.php?id=1

