Voorjaarsfeesten
Doelstellingen aflevering:
De kinderen weten aan het eind van de les:
Dat Pasen een voorjaarsfeest is;
Dat voorjaarsfeesten op verschillende manieren gevierd worden.
Nodig:
Twee werkbladen
Schaar
Inleiding
In de aflevering over Pasen zie je dat er verschillende voorjaarsfeesten zijn. Het is best moeilijk om
dat goed te onthouden. Deze les helpt om iets beter op een rijtje te krijgen wat bij welk feest hoort.
Instructie
Schrijf deze vier namen op het bord: ‘Pesach’, ‘Holifeest’, ‘Bijbels paasfeest’ en ‘Pasen, nieuw leven’.
Herkennen de kinderen deze woorden uit de aflevering van Huisje Boompje Beestje? Pesach,
Holifeest en Bijbels paasfeest horen allemaal bij een geloof. Dat noem je godsdienst. Bij Pasen, nieuw
leven, hoort bijvoorbeeld de paastak. Wat weten de kinderen van de vier voorjaarsfeesten?
Kern
Deel de werkbladen uit. Op de werkbladen staan plaatjes die bij de vier verschillende
voorjaarsfeesten horen. Laat de kinderen deze uitknippen. De kinderen kunnen vier kwartetten
maken. Lukt het om de plaatjes bij elkaar te zoeken?
Slot
Bespreek welke plaatjes bij welke woorden horen. Zijn er plaatjes bij die de kinderen niet zo goed
begrijpen? Ga hier dan nog even op in. Vertel dat het best moeilijk is om dit in één keer te
onthouden. De kinderen kunnen de aflevering van Huisje Boompje Beestje thuis op internet gewoon
nog een keer terugkijken!
Pasen, nieuw leven
Paaseieren, nieuw leven
Paashaas, nieuw leven
Narcis, nieuw leven
Lammetje, nieuw leven

Pesach

Holifeest
Hindoeïsme, godsdienst
Vuurwerk, Nieuwjaar
Brandstapel, goed wint van kwaad
Poeder, kleurrijk leven

Bijbels paasfeest
Christendom, godsdienst
Opstanding, weer levend worden
Jezus, zoon van God
Kruis, offer: iets weer goedmaken

Jodendom, godsdienst
Slaven, moeten hard werken
Feest, vieren dat we vrij zijn
Matzes (platte broden)
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