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TYTUŁ – NA ARABSKIM TARGU
___________________________________
Temat: Na arabski targu.
Materiały dla nauczyciela

Słowniczek
Galabija (dŜalaba) – są to długie stroje zarówno damskie, jak i męskie
(wzór w załączniku).
Tarbusz – wiśniowa czapeczka filcowa, podobna do fezu, o kształcie
graniastosłupa o podstawie okręgu z czarnym frędzelkiem, noszona
przez muzułmanów zamieszkałych w północnej Afryce.
Nargila

–

fajka

wodna

(szisza),

rozpowszechniona

w

krajach

muzułmańskich północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Składa się ze
szklanego,

miedzianego

(przypominającego

nieco

lub
dzban)

ceramicznego
na

wodę,

naczynia

pionowej

rurki

doprowadzającej powietrze i odprowadzającej dym, zakończonej
podstawką, na której umieszcza się susz owocowy lub tytoń, oraz
elastycznego węŜa z ustnikiem, przez który wciąga się dym.
TadŜin – gliniane naczynie, głęboki talerz z pokrywką w kształcie stoŜka, do
przygotowywania potrawy rozpowszechnionej w krajach Maghrebu.
Tak nazywa się teŜ potrawa przygotowana w tym naczyniu: mięso
duszone z jarzynami.
Harissa – ostra pasta wytwarzana z papryki chili i czosnku z dodatkiem
przypraw (kolendry, kminku) i oliwy. Dodawana do potraw np. z
makaronu, kuskusu i zup.
Bakława (baklawa) – potrawa przygotowana z cieniutkiego ciasta
przekładanego pokrojonymi orzechami lub migdałami z cukrem lub
miodem. Na wierzchu posypana orzeszkami pistacjowymi.
Gra tryk trak – jedna z najstarszych gier planszowych na świecie. Bardzo
popularna w krajach muzułmańskich.
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O arabskim targu
Targ (po arabsku „suq”) jest bardzo waŜnym miejscem w Ŝyciu miasteczka.
Często znajdują się w centralnym miejscu, blisko meczetu – to podkreśla
jak waŜną pełni rolę. Zazwyczaj zlokalizowany jest na placu i zajmuje
przylegające do niego uliczki. Większe targi często mają zadaszenie, które
chroni przed promieniami słonecznymi. Towary rozkłada się na stoiskach
lub bezpośrednio na ziemi.

Targ

to

oczywiście

miejsce,

w

którym

sprzedaje

się

i

kupuje

najróŜnorodniejsze produkty. Arabskie targi słyną przede wszystkim z
ogromnego wyboru przypraw (szafran, pikantna papryka, kardamon,
kurkuma, mięta, kmin, kolendra itp.), owoców, warzyw (zarówno
egzotycznych dla nas, jak i znanych nam z naszych sklepów np. cebula,
pomidory, kapusta) i słodyczy. Handluje się tam teŜ ubraniami i biŜuterią.
Na straganach moŜna znaleźć zarówno tradycyjne stroje (np. galabije),
jak i całkiem współczesne podkoszulki i spodnie.

Targ to takŜe miejsce gdzie znajdują się liczne warsztaty szewców, tkaczy,
krawców i niewielkie warsztaty mechaniczne, w których moŜna np.
naprawić rower). To takŜe miejsce towarzyskich spotkań, wymiany
informacji i najświeŜszych plotek. Na targu bez trudu moŜna znaleźć
miejsce, by spokojnie napić się herbaty i zapalić fajkę wodną.
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