
ISLAM INSPIRED  
A C T I V I T E I T E N

V!r de a"erkleinsten

Moskee schaduwen verbinden  

Patronen herkennen en afmaken 

Islamitisch gedrag herkennen 

‘Kaaba’ kleurplaat 

Letters herkennen in Islamitische objecten 

Gebedstapijt schrijfpatronen 

Islamitische symbolen knippen en rangschikken 

‘De weg naar de Kaaba’ doolhof 

Islam geïnspireerde plaatjes groeperen 

Geheime puzzel knippen en plakken 

Arabische letters herkennen 

De vijf zuilen bespreken, knippen en ordenen 

‘De kracht van dua’ kleurplaat 

Dadel cadeautjes trakteren 



V!rw!rd

Wij stellen met veel liefde en plezier deze gratis printable beschikbaar voor 
jullie kinderen. 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.  

Deze bundel is geschikt voor kinderen van 3-7 jaar, al is dit slechts indicatief. 
U kunt als ouder of leerkracht het beste inschatten welke activiteiten 

geschikt zijn voor uw kind of leerlingen.  

Houd voldoende kleurpotloden, stiften, schaar, lijm en leeg papier bij de 
hand. Ze zullen het nodig hebben! 

Wij vinden het altijd heel leuk om te zien hoe jullie aan de slag gaan met onze 
gratis printables. Aarzel dus niet om ons te taggen op social media.  

Meer gratis printables?  

www.islaminspired.com/blogs/gratisprintables

Fo"ow us online

http://www.islaminspired.com/blogs/gratisprintables


MOSKEE SCHADUWEN

Herkennen en verbinden

Verbind de gekleurde moskeeën met hun schaduw. 



PATRONEN HERKENNEN 

Maak het rijtje af
Ontdek het patroon in de vormen en kleuren en maak het rijtje af. Probeer tussen de lijntjes te blijven en denk aan je pengreep. 



ISLAMITISCH GEDRAG

Herkennen
Hieronder zie je allemaal symbooltjes die goed islamitisch gedrag en slecht gedrag uitbeelden. Bespreek eerst elk 

symbooltje met een volwassene zodat je zeker weet wat ze allemaal betekenen. Daarna zet je rode kruisjes door slecht 
gedrag en groene cirkeltjes rond goed gedrag. 



KLEURPLAAT

Kaaba



LETTERS HERKENNEN

In plaatjes
Omcirkel de plaatjes die beginnen met de gevraagde letter.  

Benoem ook luidop het plaatje dat je hebt omcirkeld en bespreek met een volwassene of het klopt. 

Omcirkel het 

Plaatje dat begint 

met de letter  

I

Omcirkel het 

Plaatje dat begint 

met de letter  

S
Omcirkel het 

Plaatje dat begint 

met de letter  

L
Omcirkel het 

Plaatje dat begint 

met de letter  

A
Omcirkel het 

Plaatje dat begint 

met de letter  

M



GEBEDSTAPIJT

Schrijfpatronen

Dit gebedstapijtje kan wel wat kleur gebruiken! Overtrek de stippellijntjes en kleur de tekening daarna in.  
Denk je aan de juiste pengreep?

GEBEDSTAPIJT

Patronen

Dt gebedstapijtje kan wel wat kleur gebruik! Overtrek de stippellijntjes met mooie kleurtjes. Denk je aan de juiste pengreep?
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ISLAMITISCHE SYMBOLEN 

Rangschikken 
Benoem eerst het symbool, knip ze uit en rangschik zoals gevraagd.

Knip en rangschik de qurans Van licht naar donker 

Knip en rangschik de Kaaba’s Van groot naar klein

Knip en rangschik de dua handjes Van Klein naar groot 

Knip en rangschik de gebedstapijtjes Van donker naar licht 



DE WEG NAAR DE KAABA  

D!lhofpuzzel 

Als moslim dienen we minstens één keer in ons leven de hadj te verrichten.  
Help jij Abdoellah de weg te vinden naar de Kaaba? 



ISLAM GEINSPIREERDE PLAATJES

Groeperen

Maak groepjes van 2 

Maak groepjes van 3 

Maak groepjes van 5 

Teken cirkeltjes rond de gevraagde groepjes. 



GEHEIME PUZZEL

Knip en match
Oeps, de puzzelstukjes zijn allemaal door elkaar geschud! Knip jij ze uit om ze daarna terug goed te leggen?  

Tip: Leg eerst de plaatjes goed alvorens je ze vastkleeft.



LEG HIER JE PUZZEL

En ontdek wat er wordt uitgeb!ld



ARABISCHE LETTERS 

Herkennen
Kleur de hartjes met dezelfde Arabische letter in dezelfde kleur. Kijk naar het voorbeeld.  

Weet je ook hoe je de letter uitspreekt? Zeg ze luidop wanneer je ze inkleurt.  
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VIJF ZUILEN
Knip en orden

Shahada

Knip de 5 zuilen symbooltjes mooi uit en kleef ze dan in de juiste volgorde naast elkaar.  Bespreek met een volwassenen wat elke zuil betekent. 

Had jSalaat Zakaat Sawm
1 2 3 4 5



KLEURPLAAT

De kracht van dua



DADEL CADEAUTJES

Trakteren 
Wist je dat het eten van dadels en elkaar cadeautjes geven een sunnah is? Dit betekent dat het een gewoonte was van onze geliefde 

Profeet Mohammed. Hoog tijd om de mensen rondom je te trakteren op zelf gemaakte dadel cadeautjes! 

Wat heb je nodig?  

- Papier (bij voorkeur wat dikker foto of hobby papier)  
- Printer  
- Schaar 
- Nietjesmachine 
- Cellofaanzakjes van 10 cm breed  
- Dadels 

WWW.ISLAMINSPIRED.COM

ZEG BISMILLAH
En geniet van deze zoete sunnah

WWW.ISLAMINSPIRED.COM

ZEG BISMILLAH
En geniet van deze zoete sunnah

Hoe ga je te werk?  

1. Print de labels en kies voor de beste afdrukkwaliteit. 
2. Knip ze uit en plooi ze dubbel. 
3. Vul een cellofaan zakje met dadels.  
4. Leg het dubbel gebouwen labeltje rondom het gevulde cellofaan 

zakje en niet het (onder toezicht van een volwassene vast). 
5. Deel de dadels uit aan familie, vrienden en buren. 

WWW.ISLAMINSPIRED.COM

ZEG BISMILLAH
En geniet van deze zoete sunnah

WWW.ISLAMINSPIRED.COM

ZEG BISMILLAH
En geniet van deze zoete sunnah



Fo"ow us online

WEDSTRIJD  

Tot slot dagen we alle Islam Inspired kids uit om hun beste knutsel skills boven te halen en een originele moskee collage te 
maken. Jullie kunnen er een superleuk pakket mee winnen dat bestaat uit twee 2 posters (30x40 formaat), een set 

beloningsstickers, een (gevulde) geldkaart en een snoepzakje. Alle deelnemers ontvangen een kortingsbon van 5 €, vrij te 
besteden in onze webshop.  

 Are you in or are you out? 


