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- De vlag van China -

Duur les invullen
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Expressie les

Pagina 1
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Inleiding
Deze les gaat over de vlag van China. De kinderen krijgen eerst wat
informatie over de vlag. (Deze informatie staat op pagina 4) Daarna maken
ze zelf een vlag die uiteindelijk op het raam geplakt kan worden.
Doelstellingen
Aan het eind van de les hebben de kinderen de betekenis van de vlag van
China geleerd en deze zelf gemaakt.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 1
Vakken en Kerndoelen
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.
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.
Hieronder valt: betekenisvolle onderwerpen voor beeldende
werkstukken uit de directe belevingssfeer van de kinderen. Bijvoorbeeld:
mensen, dieren, figuren uit verhalen, thuis, de natuur, feest, seizoenen,
kleding, speelgoed, gebouwen, voertuigen, eten, gebruiksvoorwerpen,
maskers.
Informatie
Alle extra informatie staat op blz. 4
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Lesidee
Introductie
Vandaag gaan we werken over de vlag van China.
Inleiding
Leg de Chinese vlag in het midden van de kring. Luister het Chinese
volkslied samen met de klas. Vraag of ze weten van welk land dit volkslied
en de vlag is. Laat ze in de binnen/buitenkring aan elkaar vertellen wat ze
al weten over China. (Voorkennis activeren) Vertel wat achtergrond
informatie over de vlag van China.

Tip:
Laat de kinderen
lijmen op een
onderlegger of
kleiplaat. Dat scheelt
een hoop
schoonmaak werk
aan het eind van de
les.

Kern
Voorbereidingen voor de leerkracht:
• Leg de benodigde materialen op de tafels neer.
• Leg de sjablonen van de sterren op de rode papieren zodat de
kinderen gelijk met het uitprikken kunnen beginnen.
• LET OP: Kies bijlage 1 voor het sjabloon van groep 1!
Aan het werk:
Stap 1: Leg als leerkracht het sjabloon op het rode papier en plak dit
voor de zekerheid aan de randjes even vast zodat het sjabloon niet
verschuift.
Stap 2: De kinderen prikken de sterren uit
Stap 3: De kinderen krijgen een stukje vloeipapier en meten of dit groot
genoeg is zodat dit in zijn geheel over de sterren heen past.
Stap 4: De kinderen plakken met sterke lijm (geen Pritt stift) het gele
vloeipapier op de achterkant.
Stap 5: De vlag kan op het raam geplakt worden zodat de gele sterren
“licht” geven.
Afsluiting
Luister het Chinese volkslied nog een keer. Wat vinden de kinderen van
dit volkslied nu ze zelf een vlag gemaakt hebben? Horen ze nu ook dingen
terug die bij het land horen in de muziek?
Stel evaluatie vragen: hoe ging het maken van het werkje? Wat ging heel
goed deze les? Wat had anders gekund deze les?
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Foto’s van het werkje
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Tijdsplanning
Inleiding: 10 min.
Kern 40 minuten.
Afsluiting: 10 min.
Materialen
Inleiding
• Volkslied van China
• Vlag van China
Kern
•
•
•
•
•
•
•
•

Prikpennen
Prikmatje
Sterke lijm
Potlood
Rood a4 papier
Geel vloeipapier/vliegerpapier
Sjablonen van de sterren op de vlag, Zie bijlage 1.
Een voorbeeld van de vlag, zie bijlage 3

Afsluiting
• Volkslied van China
• Eigen gemaakte vlaggen
Bronnen
• Wikipedia-bijdragers. (2019, 16 augustus). Vlag van de Volksrepubliek China.
Geraadpleegd op 16 december 2020, van
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_de_Volksrepubliek_China
• Kampie.info. (z.d.). De Chinese vlag. Geraadpleegd op 16 december 2020, van
https://www.kampie.info/reisverslagen/verslag_china/vlag.htm )
Achtergrond informatie over de vlag van China:
• De rode kleur van de vlag: De kleur rood is al sinds 1911 de kleur van de HanChinezen. Daarnaast is het ook de kleur van het communisme.
• De grote ster staat voor de leidende rol van de communistische partij
• De vier kleine sterren staan voor de volgende vier bevolkingsgroepen:
o De arbeiders
o De boeren
o De kleine burgerij
o De vaderlandslievende bezittende klasse
• De vijf sterren samen: Het aantal van vijf sterren grijpt terug op de oude
symboliek waarin het getal vijf staat voor kracht en volkomenheid. Het
symboliseert daarnaast de vijf delen waaruit China bestaat:
o Het eigenlijke China
o Mantsjoerije
o Tibet
o Mongolië
o Xinjiang
(Deze informatie is verkregen van: Kampie.info. (z.d.). De Chinese vlag. Geraadpleegd
op 16 december 2020, van
https://www.kampie.info/reisverslagen/verslag_china/vlag.htm)
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Bijlage 1:
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Bijlage 2: vlag van China

