
Weihnachten – groep 8 

Titel  Weihnachten in Deutschland 

Onderwerp  Leerlingen zoeken informatie over hoe kerst in Duitsland wordt gevierd  

Groep  8 

Voorkennis Kerst, groep 5 en 6  

Werkvorm  Groepjes van twee 

Tijd  2 lessen 

Product   Presentatie over Weihnachten voor groep 3 of 4 

Beoordeling   De opdracht is voldoende uitgevoerd als de leerlingen presenteren hoe 

in Duitsland Kerst gevierd wordt (zie de lessen voor groep 5 en 6 over 

Kerst). De beoordeling gebeurt voor de helft door de leerlingen en de 

helft door de docent.  

Samenvatting In deze opdracht beschrijven de leerlingen voor leerlingen in groep 3 of 

4 hoe Kerst in Duitsland gevierd wordt.   

 

Inleiding 

Door het jaar heen vieren we nogal eens feest. Denk aan je eigen verjaardag, koningsdag, 

kerstmis, carnaval, Halloween. Wat vinden de leerlingen de twee belangrijkste feestdagen? 

Wat vinden hun leeftijdgenoten in Duitsland de belangrijkste feesten? Zou dit hetzelfde zijn?  

 

Met de kerst voor de deur heeft de juf/meester van groep 4 gevraagd of je iets kunt komen 

vertellen over kerst in Duitsland. Die heeft ook op alfabet wat trefwoorden opgeschreven 

die belangrijk zijn. Daar zoek je eerst de betekenis van op. Je vult het Nederlandse woord in 

of zoekt er een plaatje bij (werkblad 1). 

Met de informatie die je op internet over deze woorden vindt, ga je een matchoefening 

maken. Die oefeningen bestaat uit de Duitse woorden en de Nederlandse vertalingen of 

plaatjes.  Je moet natuurlijk wel even uitleggen wat alle0 plaatjes of woorden betekenen. 

Daarvoor maak je een presentatie van hoe de mensen in Duitsland kerst vieren. Wat is de 

belangrijkste gebeurtenis? Je voegt de informatie samen tot een PowerPoint presentatie. Op 

basis van je presentatie wordt beslist of je de presentatie mag geven!  

PowerPoint presentatie en domino 

Je presenteert de informatie die je gevonden hebt door middel van een PowerPoint 

presentatie. Waaraan moet deze presentatie voldoen? 

• de presentatie is in het Nederlands 

• elke slide bestaat uit een titel, tekst en een plaatje 

• de tekst geeft informatie over overeenkomsten en verschillen tussen het kerst in 

Duitsland en Nederland 
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• daarna maak je van de lijst met woorden/plaatjes een matchoefening die de 

kinderen in groep 4 kunnen spelen. Als try out spelen de leerlingen in je klas de 

domino. 

•  

Hoe worden presentatie en domino  beoordeeld? 

 ☺ / ☺☺ / ☺☺☺  ☺ / ☺☺ / ☺☺☺ 

vorm  - ziet het er aantrekkelijk uit? 
- werkt alles goed? 

informatie volledig / matig / veel te weinig 
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Werkblad 1 

Je zoek dus eerst de woorden op in het Nederlands of zoekt bij de woorden een plaatje. 

Daarna knip je de woorden uit en laat je een andere groep in je klas de woorden/plaatjes 

matchen. 

Duits Nederlands woord of plaatje 

Adventskranz  

Auspacken  

Bescherung pakjesavond 

Christkind  

Geschenk  

Glocke  

Heiligabend  

Kerze  

Kugel  

Lichterkette  

Sankt Nikolaus  

Schlitten  

Schmücken  

Weihnachten  

Weihnachtsbaum (Tannenbaum)  

Weihnachtskugel  

Weihnachtsmann   

Weihnachtsmarkt  

 


