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Leerkracht - handreiking

Chinees
bruiloftseten
Les voor groep
7/8
55 minuten
Aardrijkskunde

Inleiding
In deze les gaan staat het vak aardrijkskunde centraal. Na een klassikale
inventarisatie en het geven van enkele handvatten voor de uitvoering van de
opdracht, gaan de kinderen vooral zelf aan de slag. Aan het eind van de les
of tijdens de volgende les presenteren de kinderen hun werk.
Doelstellingen
1. De leerlingen weten:
wat er wordt gegeten op een Chinese bruiloft
hoe het is om een bruiloft te vieren in China
2. De leerlingen kunnen met rollenspellen zelf een bruiloft naspelen.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 7/8.
Vakken en Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Domein: Ruimte
Kerndoel 47
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te
vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit
de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie,
welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij
aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen
die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en
Zuid-Amerika.
Informatie
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Tip:
Kijk een filmpje
http://www.yout
ube.com/watch?
v=peR9RMpeV7
I

Lesidee
Introductie
U vertelt de leerlingen dat ze al eens een collage hebben gemaakt over de
bruiloft. Ook hebben ze kennis gemaakt met de muziek die daar gespeeld
of gedraaid wordt. Vandaag gaat u de kinderen kennis laten maken met
het eten op een Chinese bruiloft.
U schrijft de term ‘Chinees eten’ op het bord. De kinderen kunnen hier in
tweetallen over nadenken. Daarna maakt u samen met de klas een
woordweb. Laat alle woorden uit de kinderen komen. Geef wel tips over
wat ze nog meer zouden kunnen noemen.
Inleiding
U laat een filmpje zien van een stukje van een Chinese bruiloft, het liefst
met wat eetgewoonten erin.
Kern
- U vertelt in het kort iets over het Chinese eten. Wat er veel wordt
gegeten en gedronken op een bruiloft. Wat zijn de gewoonten?
Meer info vindt u op:
http://onzetrouwpagina.com/trouwen.asp?pagina=tungenyvonne&sub=
11
-

Nu gebruikt u de groepjes die de vorige keer zijn gekozen. De
groepsleiders geven alle materialen die de vorige les verzameld zijn
aan u als leerkracht.

-

De Chinese bruiloft wordt nagespeeld. U kiest hiervoor de personen
uit. Wie is bruid en bruidegom? Ook mogen de spullen vast
klaargezet worden voor het eten en drinken.
Belangrijk om mee te nemen:
1. Chinese thee
2. Rode bonensoep
3. Bosuitjes
4. Zoete gebakjes

-

De kinderen gaan samen de bruiloft spelen en allerlei lekkere dingen
eten om in de sfeer van de Chinezen te komen.
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Afsluiting
Als de kinderen allemaal weer terug zijn in het lokaal, evalueert u de les
en bespreekt deze kort na. Wat weten de kinderen nu van een Chinese
bruiloft?
Geef een korte quiz.
1.
2.
3.
4.

Wat is de kleur van de traditionele trouwjurk?
De Chinezen drinken Chinese thee. Waar/niet waar?
De bruid kiest de bruidegom zelf. Waar/niet waar?
Noem twee soorten eten op de bruiloft.
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Tijdsplanning
Introductie/
Inleiding
Kern
Afsluiting

10
40
5

Materialen
Introductie
Inleiding

(Digi)bord

Kern

Eten en kleding

Afsluiting

-

Bronnen
Verdieping/meer informatie
Zie bijgevoegde samenvatting

