Elk jaar zijn er weer veel verschillende soorten feesten. Te beginnen met je eigen verjaardag,
Sinterklaas en bruiloften van vrienden en familie. Maar ook alle verschillende culturen, godsdiensten
en levensbeschouwingen hebben hun eigen soorten feesten. Misschien heeft de woonplaats waar jij
woont zelfs wel zijn eigen feest dat ze nergens anders vieren. Elk feest heeft zijn eigen bijzonderheden,
gebruiken en tradities.

OPDRACHT
In Nederland hebben we een heleboel verschillende culturen
en geloven met allemaal hun eigen feesten. Maar ook in
Nederland hebben we onze eigen feesten.
Hier ga jij een PowerPoint over maken.
Kies voor je PowerPoint minimaal 3 typisch Nederlandse
feesten, hierbij moet je in ieder geval de volgende dingen
kunnen presenteren:
- Op welke datum vieren we dit feest?
- Wat valt er precies te vieren?
- Welke gebruiken/tradities heeft dit feest?
- Sinds wanneer vieren we dit feest?
- Wat vind jij zelf van dit feest?
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OPDRACHT
In Nederland hebben we een heleboel verschillende culturen
en geloven met allemaal hun eigen feesten. In Nederland is
het Christendom al sinds lange tijd aanwezig. Ook het
Christendom heeft veel eigen feesten.
Voor deze opdracht maak je een poster over één Christelijk
feest.
Wat er in ieder geval op moet komen te staan:
- Welk Christelijk feest jullie hebben gekozen.
- Wat de betekenis voor Christenen is van dit feest.
- Sinds wanneer de Christenen dit feest vieren.
- Welke gebruiken er bij dit Christelijke feest zijn.
- Wat jullie van dit feest vinden.
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OPDRACHT
In Nederland hebben we een heleboel verschillende culturen
en geloven met allemaal hun eigen feesten. Inmiddels zijn er
steeds meer ‘nieuwe’ feesten die steeds bekender worden in
Nederland, een aantal hiervan komen vanuit de Islam.
Bij deze opdracht ga je een presentatie voorbereiden over
minimaal twee feesten van de Islam.
In deze presentatie vertellen jullie in ieder geval iets over:
- Welke feesten jullie hebben gekozen.
- Waarom jullie deze feesten hebben gekozen.
- Wat deze feesten betekenen voor moslims.
- Welke gebruiken deze feesten hebben.
- Wat jullie zelf vinden van deze feesten.
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OPDRACHT
In Nederland hebben we een heleboel verschillende culturen
en geloven met allemaal hun eigen feesten. Dit verschilt
soms zelfs per regio, stad of dorp. Misschien zijn er bij jullie
in de buurt wel van dit soort feesten.
Maak voor één zo’n feest een informatiefolder voor mensen
die jullie feest niet kennen.
In deze folder moeten jullie het in ieder geval hebben over:
- Hoe het feest heet en wat jullie vieren.
- Wat voor tradities het feest heeft.
- Hoe lang het geest al bestaat.
- Hoe lang het feest duurt.
- Misschien zijn er wel speciale regels voor dit feest?!
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OPDRACHT
In Nederland hebben we een heleboel verschillende culturen
en geloven met allemaal hun eigen feesten. Voor jullie klas
gaan jullie een feest organiseren met als thema ‘Mijn buurt’.
Voor dit feest gaan jullie de voorbereidingen treffen en
uitzoeken wat jullie allemaal nodig hebben.
Voor deze opdracht ga je onderzoeken:
- Wat jullie gaan vieren.
- Welke gebruiken jullie willen gaan toevoegen.
- Welke kleding de gasten moeten gaan dragen.
- Wat voor hapjes en drankjes er zijn.
- Wat voor activiteiten er zijn.
- Of er nog speciale gasten komen op jullie feest.
- Maak het compleet met uitnodigingen en posters.
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