Thuisopdracht 4e leerjaar
Beste vrienden
Hieronder vinden jullie een thuisopdracht voor het vak ‘katholieke godsdienst’.
Via deze weg hopen we jullie niet enkel een zinvolle vervangtaak te geven, maar ook een
waardevolle denkoefening om deze bevreemdende periode een plaats te proberen geven.
Willens nillens beleven we nu allemaal deze veertigdagentijd als een echte ‘woestijntijd’.
We moeten mensen en andere dingen waar we aan gehecht zijn missen en staan stil bij
wat we in ons leven echt belangrijk vinden.
Vanzelfsprekend wil dit ook zeggen dat de Goede Week en Pasen in aantocht zijn.
De verhalen die bij deze belangrijke dagen in het (kerkelijk) jaar horen zijn een soort
oerverhalen (en zelfs meer dan dat).
Doorheen de rijke symboliek proberen ze ons iets te vertellen over ‘het leven’ en ‘de
mens’, zowel van vroeger als van nu.
Het resultaat van jullie taak breng je naderhand mee naar de les. Eventueel mag je een
foto maken van je creatieve verwerking en dit doorsturen naar meesterjoris@cade.be,
respectievelijk jufmarian@cade.be.
Veel succes en het ga jullie goed!
Meester Joris en juf Marian
Opdracht:
1e) Lees de verhalen bij de Goede Week en Pasen in een kinderbijbel.
Je kan ook via de volgende links het verhaal van de Goede Week en Pasen op youtube
bekijken. De fragmenten komen uit de godsdienstmethode ‘Land in zicht’ van uitgeverij
Plantyn. (Ik heb de respectievelijke titeltjes overgenomen om verwarring te vermijden.)
Deze filmpjes zijn wel eerder voor jongere kinderen.
Passieverhaal:
https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7

Voetwassing:
https://www.youtube.com/watch?v=sxqlsAQhJmk&list=PLnx7i_81qdOmvJfmwMB85OnTFPzjfoy7&index=3

De kraaiende haan:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLnx7i_81qdOmvJfmwMB85OnTFPzjfoy7&index=4
Het lege graf:
https://www.youtube.com/watch?v=4WTgpyfBU1w&list=PLnx7i_81qdOmvJfmwMB85OnTFPzjfoy7&index=5

De Emmaüsgangers:
https://www.youtube.com/watch?v=MK-whSCtLng&list=PLnx7i_81qdOmvJfmwMB85OnTFPzjfoy7&index=6
2e) Druk de kleurplaat ‘Narcis’ af en schrijf verspreid over het blad rond de narcis de dagen van de
Goede Week. Maak vervolgens rond elk van deze dagen (Palmzondag, Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Stille Zaterdag) een woordspin. Verwerk in die woordspin alles waar je aan denkt bij dit
respectievelijke verhaal (ideeën, gevoelens, gebeurtenissen, herinneringen, voorwerpen,…).
Beperk je niet enkel tot het Bijbelverhaal op zich.
3e) Druk de kleurplaat ‘Narcis’ nogmaals af en maak opnieuw een gedachtenspin maar nu voor
‘Pasen’. Blijf niet enkel bij het verhaal op zich hangen, maar probeer de symboliek te vatten, zeker
ook met betrekking tot deze huidige corona-crisis.
Om je op weg te zetten: Verzin tips om zowel voor jezelf als voor anderen ‘nieuw leven’, hoop,
moed, kracht, een glimlach, positiviteit,… te bereiken.
Werk met verschillende kleuren. Je mag ook tekenen ipv. schrijven. Je mag woorden en
tekeningen ook combineren.

Veel plezier!

