
De Lisu – tradities en gewoonten 

Leerling informatie 

Inleiding 

Vandaag leren jullie over de tradities en gewoonten van de Lisu’s. Jullie 

kijken een dagje mee met Cha. Ze is een meisje van acht jaar en gaat 

jullie alles vertellen over het Lisu leven! 

 

Kern 

Jullie gaan lekker aan de slag! We gaan eerst met de klas dansen. Als Cha 

klaar is met vertellen, dan gaan jullie aan de slag! De klas wordt in 

verschillende groepen verdeeld. Iedere groep gaat een gedeelte van het 

dorp maken. Aan het einde van de les gaan we het dorp helemaal in 

elkaar zetten. 

  



Opdracht 1 ‘Lisu huisjes’ 
 

Benodigdheden: 

- IJsstokjes 
- Riet 

- Bruin papier of bruine verf 
 

Werkwijze: 
De bodem en de muren zijn gemaakt van hout. Het dak is van riet. In het 

midden van het huis is een open haard. 
Jullie kunnen er voor kiezen om de ijsstokjes te verven, of er bruin papier 

tegenaan te plakken. 
Succes! 

 

 
 

  



Opdracht 2 ‘Lisu mensen’ 
 

Benodigdheden: 

- Gekleurde stoffen 
- Kralen 

- Wol 
- Satéprikkers 

- Piepschuimballen 
 

Werkwijze: 
De piepschuimballetjes kunnen aan elkaar gelijmd worden. Jullie kunnen 

kleren knippen voor de poppetjes. De kleding en de hoeden kunnen 
versierd worden met kralen. Met satéprikkers kunnen jullie er arme en 

benen gemaakt worden. 
Maak er mooie poppetjes van! 

 

 

  



Opdracht 3 ‘Kerk’  
 

Benodigdheden 

- IJsstokjes 
- Riet 

- Bruin papier of bruine verf 
- Wit papier of witte verf 

 
Werkwijze: 

De bodem en de muren zijn gemaakt van hout. Het dak is van riet. Veel 
Lisu kerken hebben aan de voorkant een kruis. 

Jullie kunnen er voor kiezen om de ijsstokjes te verven, of er bruin/wit 
papier tegenaan te plakken. Sommige Lisu kerken zijn wit, sommige zijn 

bruin, net zoals de huisjes. 
Laat de kerk iets groter en opvallender zijn. Zo valt het echt op midden in 

het Lisu dorp. 
 

  



 
Opdracht 4 ‘Ambachten’ 

 

Benodigdheden: 
- IJsstokjes 

- Riet 
- Bruin papier of bruine verf 

 
Werkwijze: 

Jullie gaan eerst nadenken welke ambachten jullie allemaal in het dorpje 
willen hebben. In principe maken ze dan gewoon een huisje, maar jullie 

maken het specifiek tot een ambacht door er gereedschappen bij te 
zetten.  

 
De bodem en de muren zijn gemaakt van hout. Het dak is van riet.  

Jullie kunnen er voor kiezen om de ijsstokjes te verven, of er bruin papier 
tegenaan te plakken. De ambachten moeten goed opvallen. 

Succes! 

  



Opdracht 5 ‘Herder’ 
 

Benodigdheden: 

- Witte wol 
- Satéstokjes 

- Piepschuim 
- Een herder, die kan het groepje van de Lisu poppetjes maken 

- Papier 
 

Werkwijze: 
Jullie gaan schapen maken. Dat kunnen jullie op verschillende manieren 

doen. Het kan gedaan worden door de piepschuim te versieren met wol. 
Met het papier kan een kop gemaakt worden. Maak er maar een mooie 

kudde met schapen van! 
 

  



Opdracht 6 ‘omgeving’ 
 

Benodigdheden: 

- Grote vellen papier 
 

Werkwijze: 
Jullie gaan de omgeving maken van papier. Allereerst zijn er veel bergen. 

Die kunnen jullie maken van papier. Deze kunnen achter het Lisu dorp 
geplaatst worden. Op de bergen moeten wandelpaden en bomen geplaatst 

worden. Tussen de bergen kan een brug gemaakt worden. Bovendien kan 
er een rivier gemaakt worden. 

 
 

 
 

 

 

 

  



Afsluiting 

We hebben met z’n allen een prachtig Lisu dorp nagebouwd! Wat hebben 

jullie dat super goed gedaan. We hebben gezien hoe anders deze mensen 

leven. Ze hebben weinig geld, maar ze voorzien in hun eigen onderhoud. 

Wat ook heel mooi is, dat er nu een kerkje staat! Wat een verschil met 

vroeger, toen waren de Lisu helemaal niet christelijk! 

 

 

 

 

 

 


