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De bundel bestaat uit kennis opdrachten voor kinderen van +8
jaar en luchtigere opdrachten die geschikt zijn voor kleuters en
de eerste leerjaren. Sommige opdrachten kunnen de kinderen
ook samen of met de ouder/voogd/leerkracht maken. Op die
manier proeft elke jongen of meisje van Dhul Hijjah. 

Omdat het de bedoeling is dat kinderen iets bijleren, dienen ze
gestimuleerd te worden om op te zoeken wat ze niet weten.
Het is zeker niet de bedoeling dat ze deze bundel al uit het
hoofd kunnen oplossen. Assisteer ze bij het zoeken naar
betrouwbare bronnen. 

Wij vinden het altijd een plezier om te zien hoe jullie aan de slag
gaan met onze gratis printables. Aarzel dus niet om ons te
taggen op social media wanneer je een sfeerbeeld plaatst. 

 Voorwoord
 

Wij stellen met veel liefde en plezier deze gratis printable
beschikbaar voor jullie kinderen en/of leerlingen. Het enige wat wij
vragen is dat het copyright gerespecteerd wordt. Deze bundel mag

gedeeld en gebruikt worden in het onderwijs, maar enkel in de
oorspronkelijke vorm. Hij mag niet gebruikt worden voor

commerciële doeleinden.
 

 Scan de QR code en volg Islam Inspired online  
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☐ RAmadan, Radjab en Muharram. 
☐ Radjab, Dhul Qi’dah en Muharram. 
☐ Ramadan, Shabaan en Sjawaal.

 
 

☐ Er mag niet gevochten worden.
☐ Het schenden van de Islamitische grenzen is in deze maanden nog erger.
☐ Er mag niet gegeten en gedronken worden tussen Fajr en Maghrib. 

 
 

De Profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص spoorde de Moslims aan om veelvuldig de Tahliel,
Takbier en Tahmied te reciteren in de tien eerste dagen van dhul Hijjah. Wat
betekenen deze drie woorden in volgorde? 

☐ La ilaaha il Allah, Allahoe akbar en Alhamdulillah.
☐ Subhanallah, Allahoe Akbar en Alhamdulillah.
☐ Astagfirullah, Subhanallah en Alhamdulillah.

 
 

Welke dagen van Dhul Hijjah zijn de beste dagen van het hele jaar? Daden die
verricht worden tijdens deze periode ZIJN nog groter, beter en geliefd bij
Allah. 

☐ De laatste 10 dagen VAN DHUL HIJJAh.
☐ De dagen van de Hajj.
☐ De eerste tien dagen VAN DHUL HIJJAh.

 

Dhul Hijjah 
De maand Dhul Hijjah staat vooral bekend omwille van de Hajj en Eid ul Adha die in deze

maand plaats vinden. Het is echter ook een heilige maand. Met behulp van deze quiz ontdek
je wat dat precies inhoudt.

Dhul Hijjah is een heilige maand. Wat zijn de andere drie heilige maanden? 

Wat onderscheid een heilige maand van de andere Islamitische maanden? Zet
een kruisje bij de juiste antwoorden. 

Hoe heet de belangrijke vastendag IN Dhul Hijjah? Wanneer men deze dag vast,
zal men vergeven worden voor het gehele komende jaar en het GEhele
voorgaande jaar (behalve de grote zonden). 

☐ Ashura 
☐ Arafah
☐ Tashrieq

 
 

Wat zijn de drie dagen van Tashrieq? Deze vinden plaats op dag 11, 12 en 13 van
Dhul Hijjah. 

☐ Dagen waarop het aangeraden is om te vasten.
☐ Dagen waarop een moslim lekker mag eten, drinken en vooral aan ALlah moet denken. 
☐ Dagen waarop een moslim geen vrienden of familie mag zien.

 
 



Hajj spaarpot
Elke gezonde en volwassen moslim(a) is verplicht om minstens één keer in zijn of haar leven de Hajj,

oftewel de bedevaart naar Mekka te verrichten. Dit is namelijk de vijfde zuil van de Islam. Dit kost
wel heel wat centjes. Knutsel vandaag dus jouw Hajj spaarpot zodat jij zo snel mogelijk de bedevaart

kunt verrichten. 

Hoe ga je te werk?

1. Zoek een glazen of plastic bokaal, maak hem schoon en verwijder eventueel het etiket. Je
kunt ook een plastic fles gebruiken. Zorg er wel voor dat je een muntstuk van 2 € door de
fles opening kunt steken. Tip: Flessen van fruitsap hebben meestal bredere openingen.

2. Knip het Hajj spaarpot label uit en kleef het rondom de bokaal of fles.

3. Indien je een bokaal met deksel gebruikt: vraag aan een volwassene om een inkeping van 3
cm op 5 mm te maken in het deksel. Hiervoor gebruik je best een scherp breekmes.

Schrijf hieronder enkele manieren op waarmee je geld zou kunnen verdienen: 

Mijn Hajj spaarpot
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De weg naar Mekka

In welk continent ligt Saudi-Arabië?

Som alle buurlanden op van Saudi-Arabië 

Som de zeeën op die grenzen aan Saudi-Arabië

Omcirkel het land Saudi-Arabië op de wereldkaart en los daarna met behulp
van de kaart onderaan de vragen op.  

Wat weet je over het klimaat en landschap in Saudi-Arabië?

Tijd voor een beetje aardrijkskunde, want wie naar Mekka in Saudi - Arabië wil, moet natuurlijk wel
weten waar deze stad gelegen is. 



Ordenen
Benoem eerst de symbolen, knip ze uit en rangschik zoals gevraagd.

 

Rangschik van klein naar groot 

Rangschik van groot naar klein

Rangschik van de meeste naar de minste gezinsleden



Talbiyah
Wist jij dat éénieder die de intentie heeft om de Hajj of Umrah te verrichten, de Talbiyah zou

moeten uitspreken zodra hij of zij in staat van Ihraam is getreden? Jong geleerd is oud gedaan!
Leer vandaag deze lofprijzing uit het hoofd zodat je het foutloos kunt reciteren wanneer jij op

een dag de bedevaart verricht, in sha Allah. 
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ْيَك ِإنَّ ْيَك الَ َشِريَك لََك لَبَّ ْيَك لَبَّ ُهمَّ لَبَّ ْيَك اللَّ لَبَّ
ْعَمِة لََك والُمْلُك الَ َشِريَك لََك اْلَحْمَد والنِّ

Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft
geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk, alle

lofprijzingen, de zegeningen en de soevereiniteit komen
U toe. U heeft geen deelgenoten.

Labbayka Allahoemma labbayk, labbayka laa
sharieka laka labbayk, innal hamda wa ni'mati laka

wal moelkoe, laa sharieka lak.



Kleurplaat



Hajj & Umrah begrippen
Verbind de Hajj en Umrah onderdelen met de juiste betekenis en vervolgens met het juiste plaatje. 

Ihraam

Zeven maal rondom de Kaaba lopen. Men
begint en eindigt bij de zwarte steen en

loopt in de richting van de wijzers van de
klok. 

Sa'i

 
de gewijde staat die een moslim dient aan te

nemen wanneer hij aan zijn of haar haJj EN/OF
UMRAH begint. In deze staat zijn bepaalde

zaken die anders toegestaan zijn, verboden.
Mannen moeten twee ongenaaide witte doeken

dragen.  Een vrouw moet de correcte hijaab
dragen. 

Zeven keer over en weer lopen tussen de
heuvels Safa en Marwa in Mekka. Naar het
voorbeeld van Hajar, de vrouw van de

profeet Ibrahiem. Zij was naarstig op zoek
naar water.

Qurban

Op de negende dag van Dhul Hijjah aanwezig
zijn op de vlakte van Arafah van Dohr tot

Maghrib.

Het stenigen van drie pilaren (jamaraat) in
Mina. Dit gebeurt op de tiende, elfde en

twaalfde dag VAN DHUL HIJJAh. 
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Het offeren van een dier op de tiende dag van
Dhull Hijjah.

Het afscheren van het haar. Vrouwen dienen
een haarlok af te knippen.

Tawaaf

Woeqoef

Tahalloel

Miqaat

Maqaam 
Ibrahiem

Zamzam

De zwarte steen. Dit is de plek waar de Profeet
Ibrahiem stond toen hij de kaaba bouwde.

De meest nobele waterbron vlakbij de Kaaba.
Allah schiep deze waterbron toen Hajar en

Isma'iel naarstig op zoek waren naar water in
de woestijn. 

De punten waarop een pelgrim de gewijde
staat (Ihraam) dient aan te nemen. 
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Ihraam
Je hebt al geleerd dat een pelgrim zich in een staat van Ihraam moet bevinden. Hier hoort

speciale kleding bij. Voor een man zijn dit twee witte ongenaaide doeken. Een vrouw draagt
de correcte hijaab: wijd, lang en zonder versiering. Voor een vrouw verandert er dus

eigenlijk niets want zo hoort ze zich altijd te kleden wanneer ze naar buiten gaat.
 

Waan je vandaag een echte Hajji of Hajja en kleed je volgens de Ihraam regels. De jongens
kunnen onderstaand stappenplan gebruiken.

 



Doolhof
Abdoellah en Aisha zijn net aangekomen in Mekka. Toon jij hen de weg naar de Kaaba? 



Op de vorige bladzijde kon je al ontdekken wat de onderdelen van de Hajj en Umrah inhouden.
Probeer je ze nu in de juiste volgorde te zetten? Het gaat hier om de complete Hajj, inclusief

Umrah. Knip de plaatjes uit en puzzelen maar!  
 

Rituelen Hajj en Umrah

Dhul Hijjah 10 

Dhul Hijjah 10 Dhul Hijjah 10 
Dhul Hijjah 10 

Dhul Hijjah 9 Dhul Hijjah 11 & 12 
Dhul Hijjah 9 

Dhul Hijjah 8  



Knip en plak
Oeps! Onderstaande plaatjes zijn flink door elkaar geschud. Knip en plak jij ze weer bij elkaar? 



Het offer van Ibrahiem
Wist jij dat we op Eid ul Adha het offer van Ibrahiem gedenken en in navolging van hem ons dier

offeren? Zet jij het inspirerende verhaal van deze geliefde profeet weer in de juiste volgorde? 

Op een nacht kreeg de
Profeet Ibrahiem een

droom waarin hij door
Allah werd bevolen om

zijn zoon Isma'Iel te
offeren. 

De volgende dag riep
Ibrahiem zijn zoon Isma'iel

bij zich. Hij vertelde hem
over zijn droom. Isma'Iel
was niet bang want net

zoals zijn vader hield hij
veel van Allah. 

Ondanks de
influisteringen van

Shaitaan die hen wilde
tegenhouden, gingen

Ibrahiem en Isma'iel naar 
 Mina. Isma'iel knielde

daar neer en sloot zijn
ogen. Ibrahiem stond
klaar om zijn zoon te

offeren. 

TOT ALlah plotseling een
ram stuurde die IBRAHIEM
in de plaats van Isma'Iel

moest offeren. 

Wat kunnen we leren uit dit verhaal? 
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Islamitisch slachten
Een moslim mag enkel halal geslacht vlees eten. Maar wat houdt dit precies in? Wanneer is
een dier geslacht volgens de Quran en de Sunnah op Eid ul Adha? Omcirkel de uitspraken

die volgens jou correct zijn. 
 

Het dier op de
rechterzijde

leggen. 

Slachten voor
het Eid gebed.

Allahoe akbar
en Bismillah

zeggen.

Slachten met de
rechterhand.

Het dier op de
linkerzijde

leggen. 

Slachten met
een bot mes.

Slachten met
een scherp mes.

Slachten met 
de linkerhand.

Slachten na het
Eid Gebed.

Het dier
geruststellen.

Astagfirullah
zeggen.
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Woordzoeker
De woorden bevinden zich verticaal, horizontaal en diagonaal, ook achterstevoren. Letters

kunnen niet dubbel worden doorgehaald. 
 

Dhul Hijjah 
Heilige maand

Arafah 
Hajj

Umrah
Saudi-Arabië

Mekka 
Miqaat
Ihraam

Talbiyah
Tawaaf

Zwarte steen
Sai

Safa
Marwa
Zamzam

Mina
Woeqoef

Arafah
Muzdalifa
Jamaraat
Tahalloel

Qurban
Offer 

Ibrahiem
Isma’iel
Hajar 

Eiduladha
Tashrieq

 

Ma sha Allah, Je hebt in
deze werkbundel heel wat

geleerd. Maak nu met
bovenstaande woorden

een mooie presentatie
over de maand Dhul Hijja

en inspireer je
familieleden. 
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Schaduwen
Verbind de offerdieren met hun schaduw. 



Eid Mubarak! 
 

Op dag 10 van Dhul Hijjah vindt Eid ul Adha plaats. Sta die dag vroeg op, verricht de grote wassing,
trek je mooiste kleren aan, ga naar het Eid gebed en vergeet je dierbaren niet te feliciteren door

Taqabbal Allahoe minna wa minkoem te zeggen. 
 

Draag jouw steentje bij aan deze gezegende feestdag door een mooie slinger te maken. Knip de
driehoeken uit. Maak ze met wasknijpertjes vast aan een touw en feesten maar! 

 
 

Eid slinger







Scan de QR code om de verbetersleutel te openen.


