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Opdracht 2: Vuur en volksgebruiken
Datum:
Namen:
			
Materiaal
- een laptop
- een kladschrift of kladpapier
- een printer
Aan de slag!
1 Kies één vuurritueel waarover je
samen informatie wilt opzoeken:
	 het Sint-Maartensvuur
	 de kerstboomverbranding
	 een kaars branden
		 bij een heiligenbeeld
	 een kaarsjesprocessie
	 een fakkeltocht
	 het Sint-Jansvuur

een fakkeltocht ter nagedachtenis van de
een kerstboomverbranding
slachtoffers van de busramp in Sierre, 2012

2 Neem een laptop en tik je onderwerp in een zoekmachine.
Ga op zoek naar informatie. Noteer de informatie in je kladschrift of op een los blaadje.
Zorg ervoor dat je genoeg informatie hebt zodat je aan je klasgenoten kunt vertellen wat
mensen doen tijdens het ritueel, wat de gewoontes zijn, waar het ritueel gebeurt …
3 Bedenk nu een krantenartikel.
Werk eerst in een kladschrift of op een kladblad. Vertel waar en wanneer het gebeurd is.
Denk eraan: jullie artikel moet in de krant kunnen verschijnen.
Zorg ervoor dat de lezer weet wat er tijdens het ritueel gebeurt.
Het krantenartikel hoeft niet lang te zijn, maar moet wel de nodige informatie bevatten.
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4 Schrijf samen met een paar groepsleden het krantenartikel.
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5 Laat de andere groepsleden op de laptop op zoek gaan naar een bijhorende liggende foto.
Druk de foto af in kleur en kleef die foto bij het artikel in het daarvoor bestemde vak.
6 Bedenk tot slot samen nog een leuke krantenkop.
Gebruik een afleiding van het woord ‘vuur’.
TIP! Als je in de klas geen printer hebt, print de foto dan thuis af en kleef ze de volgende les
bij je artikel.

Verkenning van een symbool: vuur

Uitbreidingsproject

7

© VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu 6

Plak hier de foto.
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