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Kalender
Doelen:
- Ik WEET welke verschillende religies er bestaan op de wereld
- Ik KAN de belangrijkste feesten en tradities noemen bij de vijf grote wereldreligies
- Ik BEGRIJP dat er verschillende religies bestaan met elk hun eigen feesten en gebeurtenissen

Tijdens de kickoff is er een slinger gemaakt van de letters van het woord
CELEBRATIONS. Onder deze letters worden nu de namen van de maanden gehangen.
De klas wordt verdeeld in 10 tweetallen en 2 kinderen werken alleen.
Bij elke maand wordt een afbeelding gemaakt van een feest uit een van de
wereldreligies. Elke afbeelding wordt op een andere manier gemaakt.
Schrijf de volgende feesten op losse briefjes:
Driekoningen (6 jan - Christendom)
Kandy Esala Perahera (18/28 juli – Boeddhisme)
Carnaval (11/13 feb – Volksfeest)
Eid al-Adha (21/23 aug – Islam)
Holi (2 mrt – Hindoeïsme)
Yom Kippur (18 sept – Jodendom)
Pesach (30 mrt/7 april – Jodendom)
Halloween (31 okt – Keltisch feest)
Wesak (1 mei – Boeddhisme)
Divali (7 nov – Hindoeïsme)
Ramadan (15 mei/14 juni – Islam)
Kerst (25/26 dec – Christendom)
Schrijf vervolgens de volgende materialen op losse briefjes:
Verf met kwast
Verf met achterkant kwast (dotpainting)
Houtskool
Grijs potlood
Kleurpotloden
Stiften
Wasco
Veegkrijt
Ecoline (evt. met witte wasco)
Inkt (kroontjespen)
Stof
Mozaïek
Geef elk groepje een briefje met een feest en een briefje met een materiaal. Laat elk
groepje een afbeelding maken van het feest dat ze hebben toegewezen hebben gekregen
met het materiaal dat op hun briefje staat. Op een A4 (staand).
Wanneer de afbeelding klaar is, gaan ze op zoek naar een videofragment over hun
feest/religie en maken hierbij een QR-code om onder hun afbeelding te hangen.
Op hun afbeelding moet behalve een afbeelding ook te lezen zijn om welk feest het gaat,
welke religie dit feest bij hoort en op welke datum het feest valt.
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