Licht en donker –
bijna kerstmis
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Jaar/groep: OV1
Project: : advent en kerstmis : licht en donker
Geplande timing (wanneer, hoelang) 4 weken
Gerealiseerde timing (wanneer, hoelang)
Blikopener:
Licht toelaten, licht aansteken
Om hoop te geven en leven te delen,
Dat is advent
Sleutelwoorden: wachten – verwachten – ‘licht’ zijn voor elkaar – een echte thuis
Waarom dit project voor die groep? beginsituatie (= levensvragen, levenservaringen, levensuitdagingen)
Het is belangrijk dat de lln de periode voor kerstmis zich voorbereiden op dit grote feest. Wij willen dit jaar speciaal een accent leggen
op ‘licht zijn ‘ voor elkaar . Hoe kunnen wij hier ons best voor doen, Wat is er echt belangrijk om een gezellige thuis op te bouwen?
Waaraan wil ik werken? Wat wil ik
bijbrengen?
- vaardigheden en inhouden (=
werkwoorden)
We willen duidelijk maken aan de lln dat
rijkdom niet het belangrijkste is om
gelukkig te zijn . Zelfs Maria en Jozef die
alleen maar een stal hadden voor hun
baby waren heel gelukkig. Als je zelf
gelukkig bent kan je dit pas delen met
anderen , hen vriendschap geven.

Hoe en waarmee wil ik het doen? materiaal, activiteiten, werkvormen
(ingrediënten: beelden-teksten-symbolen-handelingen)

we vertrekken van het verhaal ‘mannetje heb-zie-geef’ (zien ‘nog meer’) en spelen elke
maandagmorgen met de leerkrachten hier een stuk van . We werken met het bewerkt
verhaal omdat er 4 weken advent zijn en we dit verhaal willen laten verderlopen in onze
kerstviering . In de klassen van Buso vertellen we over de kaars die symbool wil zijn van
het zich weggeven aan anderen. Dit is voor de zwaksten en de lln van de lagere school
wat te moeilijk.
Elke week zingen een strofe meer van het adventslied : het is weer zo ver
en elke week wordt er dus ook een kaarsje meer aangestoken.

1. experimentern.
Ervaren,, voelen, zien,

-

experimenteren met licht en donker
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Gevoelens en ervaringen onder woorden
leren brengen

-

experimenteren met een kaars : voelen en kijken
bespreken hiervan ‘(zie bijlage)

2. adventskrans
Zich mee inzetten om een adventskrans te
maken :
Ervaring met natuurmateriaal.
Symbolen leren begrijpen.

-

Luisteren naar elkaar en naar lk

samen met de lln een adventskrans opbouwen
symbolen van de adventskrans bespreken a.h.v. de voorwerpen zelf
takken van groen : kleur van de hoop
rood lint en rode kaarsen : rood; kleur van de liefde
krans : wij zijn allemaal vrienden van elkaar
en wij zijn verbonden met Jezus
4 kaarsen : elke week 1 kaars meer, altijd een beetje meer licht

3. blind zijn
Kort ervaren wat ‘blind zijn’ is
Ervaring kunnen vertellen.
Luisteren naar verhaal en nadien actief
mee verwerken

-

experimenteren met blinddoek
gesprekje rond blind zijn
verhaal : de blinde van Jericho (Lc 18,35-43)

4. donker – licht : letterlijk en figuurlijk
Eigen inbreng zien om een project te doen slagen.
Knippen – plakken –

brainstormen rond ‘zon’
foto’s kijken met beamer
bespreken : wat is een zonnige dag? Letterlijk en fig.
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-

Beseffen dat er vele mensen zijn die zich
inzetten voor ons

2 borden maken : 1 voor licht - 1 voor donker
Foto’s en prenten sorteren op deze borden en die goed zichtbaar zetten zodat de lln ze
elke dag kunnen zien

5. mensen die licht zijn voor elkaar
- ouders
- vrienden
- bekende figuren
Bespreken hoe ze ‘licht ‘ zijn voor anderen, anderen kunnen blij maken.

Het verhaal memoriseren,
Werkbladen aanvullen

6. Leef als kinderen van het licht
Verhaal mannetje heb-zie-geef terug laten vertellen door de lln en de werkbladen met
de huizen vervolledigen/
Het eerste huis krijgt donkere ramen . De zon kan niet binnen.
Het tweede huis krijgt lichte ramen, het licht en de zon kan er naar binnen schijnen.
Vertellen hoe het mannetje van een hebberig persoontje veranderd is naar een leuk en
vrijgevig iemand en hoe hij er zelf ook plezier aan beleeft.
Hoe kunnen wij elkaar helpen, hoe kunnen wij zelf ‘licht’ zijn voor anderen?
( In het kerstverhaal moet dan duidelijk worden dat het niet alleen belangrijk is om
materiële dingen weg te geven, maar vooral dat je ‘jezelf’ kan geven aan anderen.
Het mannetje heeft dan niets meer over om te geven en Maria zegt dan dat het
gewoon goed is dat hij bij hen is , dat hij zichzelf geeft voor hen. Het mannetje nodigt
hen dan uit om mee naar zijn huis te komen ook al heeft hij niet veel meerà
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Licht en donker
1.experimenteren
•

de ruimte donker maken: misschien eerst groot plezier… naarmate de
duisternis aanhoudt, ontstaat een gevoel van onveiligheid.
• in de donkere ruimte een schemerlamp plaatsen : spontaan zoeken de lln het licht op
• stilaan meer en meer licht aansteken: onze ogen moeten even wennen aan al het licht
• alles groeit met het licht : een plant in een donkere doos zetten en eenzelfde plant in het
licht; Na enkele weken kunnen we al heel wat zien.
• een moment rond een brandende kaars in een donkere ruimte
o Voelen: hoeveel warmte de kaars geeft erboven, ernaast
o kijken :
¾ beweging : soms bewegingloos dan weer dansend zeker als er tocht is
¾ kleuren : zwarte pit, van zwart, blauw, groen naar oranje, geel en wit licht.
¾ Op verschillende manieren kijken : ogen wijd open of juist helemaal gespleten
¾ Er is ook een kringetje rond de vlam:
Gesprekje over de stralenkrans van de zon.
Hierbij aansluitend vertellen over het aureool
dat we kunnen zien rond hoofden van heiligen .
Zo’n aureool is het teken van licht dat zo
iemand uitstraalt. De goedheid van zo’n mens
straalt uit naar anderen. Je kan dat zien en
voelen: licht en warmte. Zo was het ook bij
Jezus.
• Meer en meer kaarsen aansteken : er komt steeds meer licht.
• Kaarsen met een korte wiek geven een ander vlammetje dan kaarsen met een lange wiek.
• Eventueel experimenteren met vuurstokjes

2.Het licht van de adventskrans
•
•
•

samen een adventskrans maken
praten over de symbolen van de adventskrans
liedjes : het is weer zover, het is weer advent
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2. Het licht van de adventskrans
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3. blind zijn : het licht moeten missen
•
•
•
•

ll blinddoeken en laten rondgaan in de ruimte. De anderen mogen niets
zeggen.
Ll voelt zich onveilig, bang
Als blinddoek terug wordt afgedaan : opgelucht , blij, licht

•

geblinddoekt allerlei zaken betasten en proberen te benoemen

•

geblinddoekt iemand proberen te herkennen

Kort gesprekje rond zien en blind zijn: gelukkig kunnen wij allemaal genieten van al de mooie
dingen rondom ons. Sommigen dragen wel een bril maar daarmee kunnen ze dan ook lezen en
kijken
Hoe kunnen blinden lezen?
Hoe lopen blinden op straat?
Blinden kunnen soms veel fijner horen of voelen. Ze ‘zien’ op hun eigen manier.

Verhaal : de blinde van Jericho (lc 18, 35-43) + uitwerking
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3. blind zijn : het licht moeten missen
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4.donker – licht : letterlijk en figuurlijk

• als we ZON zeggen of zien, waaraan denken we dan?
Alles op bord of op een blad noteren zodat we er later prenten uit tijdschriften of mindexpress kunnen bij zoeken
• ook foto’s tonen : van zonsopgang, het morgenlicht, zonnestralen door
een bos, zon op het water, schemering, zonsondergang, nacht….
•

een zonnige dag kan ook betekenen : een verjaardag, een trouwdag,
geboorte van een kindje, een leuke dag ergens naartoe….
Foto’s tonen van vrolijke mensen, gelukkige mensen, genietende mensen…

We maken 2 grote borden met de woorden licht en donker
Lln moeten de foto’s en prenten zelf sorteren.
Nadien bespreken van de foto’s, : waarom heb je ze daar aangebracht?

5.Mensen die licht zijn voor anderen
In verhalen kan opgeroepen worden hoe vertrouwde mensen soms licht, soms duisternis brengen.
- de schooltijd is voorbij en de lln gaan naar huis. De mama van Lies zou
haar komen afhalen maar ze is er niet…Lies is bedroefd, het wordt een beetje donker in
haar. Zou mama nog komen? …..
En ja… daar is mama dan eindelijk. Lies is blij, ze lacht. Er is licht van binnen. Ze rijden
samen naar huis
We zetten mama, papa, grootouders……. even in het licht
We kunnen ze ook in de adventskrans plaatsen.

Bekende figuren die licht waren of zijn voor anderen:
• sinterklaas
• moeder Theresa
• pater Damiaan
• Maria
• Jezus
• Franciscus van Assisi

6.leef als kinderen van het licht
Gesprekje : eigenlijk is het helemaal niet moeilijk om andere mensen gelukkig te
maken
verhaal : mannetje heb-zie-geef ( zie ‘nog meer’ leeftochtnummer december)
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Verhaal : mannetje heb – zie – geef

Ik heb

Ik zie
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Ik geef
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Creatieve ideeën
Schimmenspel : licht – schaduw
Knutselideeën :

liedjes :

adventskrans
lampions
allerlei proefjes met licht (zie www.natuurkunde.nl)

- het is weer zover, het is weer advent
-

het is advent
advent vieren
Kinderen van de zon (Elegasten)
Zonnekind (Miek en Roel)
Elke dag wordt het eerder nacht
Help je mee?
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