Colofon
Bouwen!
Les voor groep
1 en 2

China
- Bouw de Temple of Heaven! -

40 min.
Aardrijkskunde
Rekenen
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Leerkracht - handreiking

Inleiding
De kinderen weten vanuit de vorige les hoe de Temple of Heaven eruit
ziet. Nu gaan ze het Gebedshuis voor Goede Oogst nabouwen. Dit kunnen
de kinderen in de bouwhoek op hun eigen manier doen. Dit wordt in de
kring eerst samen gedaan
Doelstellingen
- Aan het einde van de les hebben de kinderen een voorbeeld gezien
van de Temple of Heaven (in de vorm van blokken).
- Aan het einde van de les weten de kinderen op welke manier ze
blokken kunnen tellen.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 1 en 2
Vakken en Kerndoelen
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Informatie
Verdiepingsdocument ‘Beijing’. Te vinden op www.chinaindeles.nl.
Kleuteridee, (Z.D.). Bouwplaat China. Geraadpleegd van
https://content.kleuteridee.nl/China/Bouwkaarten%20met%20Chinese%20ge
bouwen%2C%20bouwhoek%20thema%20China%2C%20kaart%201%2C%20
free%20printable%2C%20kleuteridee.nl.pdf
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Tip:
Als verwerking is
het leuk als de
kinderen de Temple
of Heaven zelf gaan
nabouwen in de
bouwhoek!
Hiervoor kan een
afbeelding van de
Zaal voor Goede
Oogst worden
gebruikt of de plaat
van kleuteridee.
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Lesidee
Introductie
Wat weten jullie nog van de Temple of Heaven? Eventueel kan dit op het
bord geschreven worden.
Inleiding
Vandaag gaan we de Zaal voor Goede Oogst nabouwen. Dit doen we met
de blokken uit de bouwhoek (of kleinere blokken)
Kern
We gaan samen met blokken de Zaal voor Goede Oogst nabouwen. Dit
kan m.b.v. een plaat of de afbeelding van de Zaal voor Goede Oogst. Nu
gaan we de Zaal voor Goede Oogst bouwen!
Hoeveel blokken hebben we gebruikt?
Afsluiting
Verwerking
Jullie mogen zelf ook de Temple of Heaven nabouwen in de bouwhoek!
Dat mag zoals wij dat gedaan hebben, maar het je mag ook het hele
gebouw nabouwen!
Extra: Geef de kinderen allemaal kleine blokjes en de kinderen gaan in
tweetallen het bouwwerk nabouwen.
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Tijdsplanning
Introductie/
Inleiding
Kern
Afsluiting

2 min.
15 min.
20 min.
3 min.

Materialen
Introductie
- Geen materiaal nodig
Inleiding
- Geen materiaal nodig
Kern
- Geprinte afbeelding
- Geprinte plaat
Afsluiting
- Eventueel: blokken
Bronnen
Kleuteridee, (Z.D.). Bouwplaat China. Geraadpleegd van
https://content.kleuteridee.nl/China/Bouwkaarten%20met%20Chinese%20
gebouwen%2C%20bouwhoek%20thema%20China%2C%20kaart%201%2C
%20free%20printable%2C%20kleuteridee.nl.pdf
Evisumservice (2018). Opgehaald van
https://www.evisumservice.be/visum-china/tempel-van-de-hemel-in-beijingbezoeken/
Verdieping/meer informatie
Verdiepingsdocument ‘Beijing’. Te vinden op www.chinaindeles.nl.
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Deze plaat bij de bouwhoek hangen om na te bouwen (zie bijlage).

Bouwkaart

