Thuisopdracht 5e 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) Kies 3 dagen uit de Goede Week (Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag, Pasen), maar Pasen moet er zeker tussen zitten. Je gaat 3 creatieve verwerkingen
maken, 1 per gekozen dag. Je maakt 1 elfje, 1 symboolpaneel en 1 mandala. (Telkens dus met 1
van jou 3 gekozen dagen uit de Goede Week als thema en titel.)

* Een elfje is een eenvoudige, compacte dichtvorm, die bestaat uit elf woorden. De
woorden worden als volgt verdeeld: de eerste dichtregel: een woord; de tweede regel:
twee woorden; de derde regel: drie woorden; de vierde regel: vier woorden; de vijfde regel:
één woord, dat het gedicht samenvat. Wikipedia
* Een symboolpaneel is een weergave van een tafereel uit het verhaal. Je gebruikt enkel
geometrische figuren (rechthoeken, cirkels, vierkanten, driehoeken, ovalen,…) in verschillende
groottes en verschillende kleuren die je uitknipt om dan op je origineel te plakken. Denk ook aan
de symbolische betekenis van kleuren.
* Een mandala: Teken een grote cirkel met kleinere concentrische cirkels erin. Op elke cirkellijn
kan je een patroon van symbolen tekenen die iets met jouw gekozen dag/verhaal te maken
hebben. Het centrum van de mandala is 1 symbool waar het volgens jou om draait.
Elk verhaal uit de Goede Week is rijk aan symbolen en bevat verschillende thema’s. (bv. Goede
Vrijdag: pijn of verdriet of verlatenheid of afscheid of …)
Je kiest bij elke dag 1 thema dat jij wil uitwerken en je focust je daar op.
Om je op weg te zetten:
Palmzondag: blijheid, hoop, feest…
Witte Donderdag: ingetogenheid, afscheid, vriendschap, dienstbaarheid…
Goede Vrijdag: pijn, verdriet, eenzaamheid, steun…
Stille Zaterdag: stilte, wanhoop, verlorenheid, verdriet...
Pasen: ‘nieuw leven’, hoop, moed, kracht, een glimlach, positiviteit,…
3e) Maak het even stil en beluister ‘God is gratis’, Herman Van Veen
https://www.youtube.com/watch?v=gl9w_oVZUB0

Veel plezier!

