Colofon
Karakters maken
Les voor groep
1 en 2

China
- Karakters naschilderen -

30 min.
Aardrijkskunde
Handvaardigheid
Taal
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Leerkracht - handreiking

Inleiding
In de vorige les zijn we bezig geweest met de Temple of Heaven. Die
hebben we zelf geplakt en gemaakt. Vandaag gaan we kijken welke Chinese
tekens er op staan.
Doelstellingen
- Aan het einde van de les weten de kinderen wat de karakters
betekenen die op de zaal voor Goede Oogst staan.
- Aan het einde van de les hebben de kinderen geoefend met het
overtrekken van de tekens: geloof, hoop en liefde.
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
Nester, D., Nesters, V. (Z.D.). Opgehaald van
https://gypsynester.com/beijings-temple-heaven/
Verdiepingsdocument ‘Beijing’. Te vinden op www.chinaindeles.nl.
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Lesidee
Introductie
De vorige les zijn we bezig geweest met het plakken van de Temple of
Heaven.
Inleiding
Foto laten zien van karakters in het Chinees (geloof, hoop en liefde).
Er wordt gekeken naar de karakters in het Chinees. De vraag wordt
gesteld: ‘Wat betekenen deze karakters?’ Dit zullen de kinderen niet
precies kunnen lezen! Dit is ook de bedoeling, zo wordt hun aandacht
gepakt.
Weten jullie wat hier staat?
‘Gebouw van het gebed voor goede oogst’
Tip:
Het is leuk om de
karakters op de
deur te plakken.
Dan kunnen de
kinderen hier elke
dag naar kijken. Of
juist in een hoek te
hangen waar de
kinderen spelen!

Kern
Wij gaan tekens maken van de Bijbel!
Dit zijn de tekens voor geloof, hoop en liefde (Chinese karakters laten
zien en de symbolen).
Jullie krijgen een vel en die ga je overtrekken met potlood/stift.
De binnenkant en de achtergrond mag je zelf een kleur geven.
Afsluiting
Wie weet nog wat deze tekens betekenen (ondertussen wordt de foto
getoond)?
Zijn de kinderen klaar? Dan zijn in de bijlage nog klaar opdrachten te
vinden.
Chinese letters maken
Omcirkel dezelfde letters
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Tijdsplanning
Introductie/
Inleiding
Kern
Afsluiting

1 min.
5 min.
20 min.
2 min.

Materialen
Introductie
- Geen materialen nodig
Inleiding
- Foto van de karakters (zie bijlage)
Kern
- Karakters geloof, hoop en liefde
- Potloden en/of stiften
Afsluiting
- Klaar? Twee werkbladen
- Foto van de karakters (zie bijlage)
Bronnen
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

Karakters van de Bijbel overtrekken
Klaar?
Chinese letters
https://www.jufsanne.com/china/woordkaartenkarakters.pdf?x54214
Omcirkel dezelfde letters
https://www.jufsanne.com/china/zoekdezelfde.pdf?x54214

