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Naam:
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Opdracht 1 - Carnaval in de oertijd
De oermensen geloofden dat natuurverschijnselen 
onstonden door boze geesten. Om boze 
wintergeesten te verjagen en de lente 
te verwelkomen, dansten de oermensen met 
afschrikwekkende maskers.

Laat de boze winteLaat de boze wintergeesten schrikken met jouw 
oermensmasker. Teken die hiernaast.

Vrij invulbaar door de leerlingen.
Evt. kun je benoemen dat de maskers kwade
geesten en/of goden af moeten kunnen schrikken.

In dit lesje hoor je alles over het onstaan en 
de geschiedenis van carnaval. Dat begint in 
de oertijd.

In de middeleeuwen begon carnaval steeds meer te
lijken op het feest zoals wij het kennen.

Opdracht 2 - Carnaval in de middeleeuwen
Maak onderstaande zinnen af. Kies uit deze opties:
wel - prins - meerdere goden - geen - lieten zichzelf helemaal gaan - burgemeester
één god - niet

De oermens geloofde in meerdere goden
In het christendom (opkomst van de kerk) geloofde men in één god

Met de opMet de opkomst van de kerk, kregen de rituelen een plek 
op de kalender voor de vastenperiode.
Tijdens de vastenperiode werd er geen vlees gegeten en niet gesnoept.

De feesten voor het vasten werden steeds meer een omkeringsritueel.

Mensen lieten zichzelf helemaal gaan in het feest.

Een prins was het gezicht van de carnavalsfeesten.
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Opdracht 3 - De steek van prins carnaval
Hoe is de steek ontstaan?

Teken de verschillende stappen van de steek
van prins carnaval.

De hoed van prins carnaval heet een steek. 
Die is geinspireerd op de uitsteeksels van
de narrenkap. Die is weer geinspireerd op
de oren van ezels.

Overal in de wereld wordt carnaval gevierd.

Opdracht 4 - Overal in de wereld carnaval
Trek een streep tussen de landen en hoe carnaval wordt gevierd.

In welk land zou jij wel eens carnaval willen vieren?
Vrij invulbaar door de leerlingen.

Nederland  -
Frankrijk      -
Brazilië    -
Duitsland   -
Italië      -

-   Gemaskerd bal
-   De naam: carnaval
-   Schlagermuziek
-   Polonaise
-   Samba dansen

Oren van een ezel Narrenkap Prinsensteek


