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China
- Het Chinees Nieuwjaar - ervaar het maar! -

Duur les: 60 min.
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Handvaardigheid
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Leerkracht - handreiking

Inleiding
Deze les gaat over het feest vieren in China. Bij het vieren van feesten
horen allerlei gewoontes en tradities. Daarbij gaan wij kijken naar de
tradities en gewoontes die specifiek horen bij het feest rondom de
jaarwisseling in China. De leerlingen zullen deze sfeer zelf gaan ervaren
door allerlei bijpassende attributen te maken.
Doelstellingen
Aan het eind van de les weten/kunnen de leerlingen:
- de tradities en gewoontes rondom het vieren van feest in China, zoals het
versieren en decoreren van huizen en straten, het opruimen en
schoonmaken van het huis en het bijwonen van leeuwen- en drakendansen.
- de kleuren die horen bij het geluk van China
- een lampion maken in de juiste kleuren van de jaarwisseling in China,
namelijk: rood en goud
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 1/2.
Vakken en Kerndoelen
Aardrijkskunde - 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.
Handvaardigheid - domein kunstzinnige oriëntatie:
- Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om
er mee te communiceren.
Informatie
Verwijzing naar verdiepingsdocument ‘Chinees Nieuwjaar’
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Lesidee
Introductie
Wij werken alweer een tijdje over China, maar ons klaslokaal is nog een
beetje leeg. Wij gaan lampionnen maken om onze klas een echte
feestinrichting te geven. Zoals we in Nederland ballonnen en slingers
ophangen bij feest, gaan we nu lampionnen maken.
Zien we al kleuren uit China? Luister maar eens naar het verhaal van
Ming. Hij gaat ons vertellen hoe we onze klas kunnen versieren, net als
tijdens de jaarwisseling in China.
Inleiding
Vertel het verhaal van Ming, zoals deze op pagina 5 is uitgewerkt.
Tip:
- laat kinderen in
groep 2 eens
proberen om het
karakter ‘fu’ (=geluk)
te schrijven op hun
lampion.
- zorg voor stokjes
met daarin een lichtje
zodat de lampionnen
in het donker echt
licht kunnen geven.
- zorg voor
differentiatie door
kinderen zelf de vorm
en techniek van de
lampion te bepalen.

Kern
De leerlingen gaan van karton een prachtige Chinese lampion maken,
maar deze moet eerst wel versierd worden met de gelukskleuren en
andere versieringen en decoraties. Deze mogen naar eigen inzicht
gemaakt worden.
Daarna wordt het karton in de lengte of breedte gevouwen.
Om vervolgens in de lengte stroken te knippen.
Door nu de lampion rond te vouwen en vast te nieten (zoals bij een
verjaardagsmuts) krijg je een mooie ronde lampion, waar de gelukskleuren
en het licht goed doorheen kunnen.
Maak aan de bovenzijde een hengsel zodat de lampion opgehangen en
vastgehouden kan worden.
Laat de kinderen een Chinees figuurtje uitprikken en hang dit met allerlei
kleuren touw onder aan de lampion, dan krijgt het nog meer een Chinees
effect.
Afsluiting
We luisteren een aantal keer naar Chinese feestmuziek. Leerlingen mogen
vrij en naar eigen inzicht mee bewegen (bewegingsvrijheid).
Met elkaar proberen we een ritme te ontdekken in de muziekstukjes.
Leerlingen klappen en stampen mee. Door de melancholiek in de muziek
is een vast ritme vinden vrij lastig, daarom is het mooi om de leerlingen
veel ruimte te bieden om eigen ritme gevoel handen en voeten te geven.
Terwijl er vrolijke Chinese muziek klinkt, lopen wij in een optocht door
de school of de klas, zo veel mogelijk in de maat van de muziek. Om zo
de sfeer te proeven van het feestvieren rondom Oud en Nieuwjaar. Zo
kan iedereen onze mooie lampionnen zien.
Daarna worden de lampionnen, ter decoratie en aankleding van de klas, in
het klaslokaal gezet.
Voor muziek: zie materialen!
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Voorbeeld

Voorbeeld van de lampion

Het Chinese karakter - ’Fu’ = geluk
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5 min.
10 min.
30 min.
10 min.

Verhaal Ming, afbeeldingen van versieringen,
decoraties en kleuren
Rood- en goudkleurig karton, zwarte en rode
stiften, scharen, nietmachine, lijm, draad/wol
Chinese muziek:
https://www.youtube.com/watch?v=Xh2MXgf89GI
Vanaf 1:04:15 tot 1:12:50

Bronnen
Zie bronnenlijst bij het verdiepingsdocument ‘Chinees Nieuwjaar’
Verdieping/meer informatie
Verwijzing naar het verdiepingsdocument ‘Chinees Nieuwjaar’
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Verhaal
Ming vertelt over Chinees Nieuwjaar
Hallo allemaal,
Ik ben Ming. Ik ben 6 jaar oud en woon in een klein dorpje in China. Ik
heb het erg naar mijn zin, want ik kan er fijn spelen met mijn vriendjes en
vriendinnetjes. Ik woon in een gezellig huisje, samen met mijn vader en
moeder. Volgende week is het een bijzondere dag, want dan vieren alle
Chinezen Chinees Nieuwjaar. Dat is een heel gezellig feest waarbij het
hele huis versierd is en we allerlei lekker eten mogen eten.
Voordat het zover is, moeten we wel een heleboel dingen doen. Het hele
huis moet worden schoongemaakt, net zolang totdat alles blinkt. Als dat
gebeurt is, hangt mijn vader mooie stroken rood papier aan de zijkanten
en bovenkant van de buitendeur. (deurposten en bovendorpel). Het hele
huis kleurt rood.
Ook moeten er boodschappen gehaald worden. In de winkel staan veel
spullen, maar er staan niet dezelfde letters op als bij jullie in Nederland.
Wij hebben Chinese tekens en die kunnen jullie niet goed lezen, net zoals
ik niet goed de Nederlandse letters kan lezen.
Als het dan eindelijk zover is om Chinees Nieuwjaar te vieren, mogen we
allemaal nieuwe kleren aantrekken. Meestal zijn onze kleren ook rood,
net zoals de stroken papier bij de buitendeur. Ik vind dat een erg mooie
kleur.
Als jullie Nieuwjaar vieren, steken jullie ook vuurwerk af, hè? Dat doen
wij ook heel veel. De hele lucht is soms een kleurenzee! Maar de knallen
zijn soms heel erg hard. Zo hard dat ik daar bang voor ben. Het geknal
duurt wel een paar dagen! We zijn trouwens niet de hele dag in huis,
hoor. We gaan op bezoek bij buren en bij familie en samen maken we er
altijd een gezellig feest van.
Jullie vieren ook altijd Nieuwjaar. Dat is altijd op een andere dag dan
wanneer wij Chinees Nieuwjaar vieren. Net als wij, hebben jullie een
kalender. Onze kalenders zijn alleen niet hetzelfde en daardoor komt het
dat wij op een andere dag Nieuwjaar vieren.
Ik hoorde van jullie juf/meester dat jullie iets moois gaan maken! Veel
plezier!
Groetjes,
Ming

