Metropolis in de klas
Feesten
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Feesten, bijna iedereen doet het en
iedereen doet dat op zijn eigen manier. In
deze aflevering van Metropolis in de klas
zie je hoe mensen feesten in Nederland,
Rusland en Indonesië. Hierbij wordt er
gekeken naar verschillen en
overeenkomsten tussen feesten en hoe
er gefeest wordt.
Vakgebied
Maatschappijleer
Kernbegrippen
Traditie, feesten, Indonesië, Rusland,
internationaal, feestdagen, cultuur
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de kerndoelen
voor de basisvorming:
- 6.4 sociale orde en cultuur
- 6.6 Maatschappelijke verandering en
internationale vergelijking
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Metropolis in de klas’. Bekijk meer over
feesten op Schooltv.nl.
Antwoorden
1a Het doorgeven van cultuur van de ene
generatie naar de andere. b (bijv)
Geboorte van Jezus Christus (kerst). c Ze
worden elk jaar, vaak al eeuwen gevierd.
2a Iedereen moet stil zijn in eerbied voor
de goden. b Toeristen hebben een andere
cultuur. Ze zijn dit soort feesten niet
gewend. 3a (bijv) Suikerfeest b Eigen
antwoord. 4ab Eigen antwoord. 5abc
Eigen antwoord.

Kijkvragen
1 Feesten komen vaak voort uit traditie.
a Wat wordt er verstaan onder traditie?
b Welke traditie vieren we bijvoorbeeld in
Nederland?
c Waarom zijn volgens jou veel nationale
feesten traditioneel?
2 Ieder land heeft zo zijn eigen feesten. In
Indonesië vieren ze de stiltedag.
a Wat is de stiltedag?
b Van toeristen in Indonesië wordt
verwacht dat ze deze dag respecteren.
Waarom wordt er goed op toeristen gelet
of zij zich wel aan deze feestdag houden?
3 Doordat immigranten naar een ander
land verhuizen, ontstaan ook daar
verschillende feesten.
a Welk feest in Nederland is van oorsprong
niet Nederlands?
b Vind jij het belangrijk om elkaars
feesten te respecteren? Waarom
wel/niet?
4 Stel, jij moet één feestdag in Nederland
afschaffen maar er moet een nieuwe feest
in plaats komen.
a Welk feest zou jij afschaffen?
b Welk feest zou jij invoeren?
Verdiepingsvragen
In Nederland hebben wij verschillende
feestdagen. Alle feestdagen worden
gevierd met een reden. Onderzoek alleen of
in een groepje een van deze feestdagen.
a Kies een van de volgende feestdagen:
Kerstfeest, Koningsdag, Pasen, 5 meiviering, Suikerfeest en Carnaval.
b Maak in je eigen woorden een kort
verslag over jouw gekozen feestdag
waarin je alles beschrijft over deze
feestdag. (Ontstaan, geschiedenis en nu).
c Houd een interview met iemand die
boven de 40 jaar is. Stel vragen als: ‘weet u
wat de feestdag betekent’ en ‘Is er een
verschil met het vieren van de feestdag
tussen vroeger en nu?’
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