
LEUTIG LESPAKKET #1
ONTSTAAN VAN CARNAVAL
Instructie

Omschrijving
In de eerste Leutig Lesje ontdekken leerlingen 
het ontstaan van carnaval. De video en het
lespakket geven een beeld van de geschiedenis 
en de tradities.

Leerdoelen
- Leren o- Leren over de geschiedenis van carnaval.
- Creatief vermogen ontwikkelen, tekenen.

Duur
35 minuten

Materialen
- Werkblad - Ontstaan carnaval
- Antwoordblad - Ontstaan carnaval
- Video op - Video op Youtube of chefsoldaat.nl: 
   Hoe is carnaval ontstaan? | Leutig Lesje #1
 www.chefsoldaat.nl/leutiglesje

Laat je horen!
Heb je een vraag? Of wil je delen hoe het Leutig
Lesje bij jullie in de klas was? Laat je horen!

bunker@chefsoldaat.nl

Werkvorm - Stap voor stap

1 - Inleiding les - 5 minuten
Vragen aan de kinderen:
- (Hoe) vieren jullie carnaval?
- Waar denken jullie dat carnaval vandaan komt?

2 - Video 0:00 t/m 1:40

3 - 3 - Werkblad - Opdracht 1 - 5 minuten
In de oertijd danste de oermens met maksers om
boze geesten te verjagen. Aan de leerlingen om
hun eigen oermensmasker te tekenen. 

4 - Video 1:40 t/m 3:33

5 - Werkblad - Opdracht 2 - 3 minuten
Met het ontstaan van het Christendom kregen de
rituelen een plekje op de rituelen een plekje op de kerkelijke kalender.
Leerlingen moeten het verhaal kloppend maken, door
het niet kloppende woord, weg te strepen.

6 - Video 3:33 t/m 4:12

7 - Werkblad - Opdracht 3 - 10 minuten
De hoed van prins carnaval heet een steek. Aan de
leerlingen om de stappen van het ontstaan van de
steek te testeek te tekenen.

6 - Video 4:12 t/m 5:55

7 - Werkblad - Opdracht 4 - 2 minuten
Overal in de wereld wordt carnaval gevierd. De
leerlingen moeten lijntjes trekken tussen de landen
en de carnavalstradities uit die landen.

8 - Antwoorden doornemen - 5 minuten
Bespreek Bespreek kort de antwoorden van de leerlingen.
Antwoorden zijn te vinden op het antwoordblad.
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