Colofon
Knippen en
plakken

China
- Temple of Heaven knippen en plakken -

Les voor groep
1 en 2
30 min.
Aardrijkskunde
Handvaardigheid
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Leerkracht - handreiking

Inleiding
In de vorige lessen zijn we bezig geweest met de Temple of Heaven en
hebben we een verhaal gehoord! In deze les gaan we het ook echt zelf
maken!
Doelstellingen
- Aan het einde van de activiteit hebben de kinderen een tempel
gemaakt. Dit is te zien aan de meerdere lagen en aan het teken dat
er voorop de tempel staat.
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
Evisumservice (2018). Opgehaald van https://www.evisumservice.be/visumchina/tempel-van-de-hemel-in-beijing-bezoeken/
Verdiepingsdocument ‘Beijing’. Te vinden op www.chinaindeles.nl.
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Lesidee
Introductie
Vorige keer hebben we een plattegrond gemaakt, nu gaan we zelf een
werkje maken!
Inleiding
Afbeelding laten zien van Zaal voor Goede Oogst.
Vandaag gaan we de Zaal voor Goede Oogst maken, kijk maar mee!

Tip:
Het is leuk om het
werkje te plakken
op een papier. De
kleur mogen de
kinderen zelf
kiezen.

Kern
Kleurplaat Zaal voor Goede Oogst
- In deze les gaan we de Zaal voor Goede Oogst maken (Afbeelding
laten zien). Leg de afbeelding ook bij de tafel waar de kinderen
knutselen.
- Jullie krijgen deze kleurplaat (zie bijlage).
- Eerst prikken jullie de raampjes uit en daarna kleur je het in.
- Knip je langs de randjes en als laatste plakken we het op een mooi
vel.
Afsluiting
Kijk eens! Dit hebben jullie mooi gemaakt!
Je zou er voor kunnen kiezen om enkele werkjes aan de kinderen te laten
zien.
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Tijdsplanning
Introductie/
Inleiding
Kern
Afsluiting

2 min.
3 min.
20 min.
5 min.

Materialen
Introductie
- Geen materialen nodig
Inleiding
- Afbeelding Zaal voor Goede Oogst
Kern
- Geprinte bijlage (kleurplaat)
- Potloden of stiften
- Prikpen
- Prik lap
- Schaar
- Achtergrondpapier
Afsluiting
- Gemaakte werkjes van de kinderen
Bronnen
Evisumservice (2018). Opgehaald van
https://www.evisumservice.be/visum-china/tempel-van-de-hemel-in-beijingbezoeken/
Nester, D., Nesters, V. (Z.D.). Opgehaald van
https://gypsynester.com/beijings-temple-heaven/
Verdieping/meer informatie
Verdiepingsdocument ‘Beijing’, te vinden op: www.chinaindeles.nl.
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Bijlage
Grote versie zie bijlage bij de les

