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Vooraf 
In deze les vindt u een voorstel voor een aantal activiteiten over het thema kerst.  

 

Doelen (passief) 
 

- De leerlingen leren vertellen hoe in Duitsland kerst 
gevierd wordt. 

- De leerlingen leren de betekenis van de desbetreffende 
woorden apart en in eenvoudige zinnen.  

Woordenschat 
(uitbreiden/selecteren 
naar keuze) 

- der Weihnachtsbaum, der Weihnachtsmann, die Kugel, 
der Schlitten, die Kerze, das Geschenk, die Glocke, die 
Kappe, der Engel, die Zuckerstange, die Schneeflocke, der 
Schneemann 

Materiaal - Werkbladen (einde document) 

 

Inleiding 
Wij gaan eens kijken hoe de leerlingen van onze Duitse partnerschool kerst vieren. De 

woordenschat in deze les hoeven de leerlingen niet actief te kennen, het gaat alleen om de 

betekenis.  

 

Wie brengt de cadeautjes? 
U houdt eerst een kringgesprek over sinterklaas en kerst en wanneer je cadeautjes krijgt. U 

doet dat natuurlijk in het Nederlands. In Duitsland krijgen de kinderen hun cadeautje op 

kerstavond, als iedereen in de kamer is met een mooi versierde en verlichte kerstboom. Wie 

brengt de cadeautjes?1 Wanneer krijgen de kinderen de cadeautjes? U kunt van de volgende 

2 activiteiten 1 kiezen maar u kunt ze ook alle twee doen. 

Mindmap 
U laat de leerlingen brainstormen over woorden die met kerst te maken hebben. U schrijft 

de woorden op het bord (in het Duits in de vorm van een mindmap), o.a. Weihnachtsbaum, 

Weihnachtsmann, Kugel, Schlitten, Kerze, Geschenk, Glocke, Kappe, Schlitten, Engel. De 

leerlingen krijgen per paar het tweede werkblad en schrijven samen de goede woorden bij 

de plaatjes. 

Kleurplaat 
U laat de kleurplaat zien met de kerstman, de kerstboom, de ster en de cadeautjes. Vraag de 

kinderen wat er ontbreekt (kaarsjes, lichtjes).  U kunt de kleurplaat laten kleuren. 

 
1 Duitsers kennen geen sinterklaasfeest zoals in Nederland. Pakjesavond (Bescherung) is op kerstavond, de 
cadeautjes brengt het kindeke Jezus (das Christkind) of de kerstman (der Weihnachtsmann). De originele Duitse 
Weihnachtsmann lijkt op Sinterklaas (in het Duits Sankt Nikolaus) met mijter en staf maar tegenwoordig zie je 
ook de Amerikaanse, niet-bisschoppelijke variant (de Amerikaanse Santaclaus). Deze video gaat over dat 
verschil. In een heel oud kerstliedje (tekst einde document) brengt Ruprecht (een soort Zwarte Piet) de 
cadeautjes maar dat is niet typisch voor Kerst in Duitsland. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ssZbMLChOfE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=VPY8pLvlSlY&feature=emb_logo
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Video 
Afsluitend kunt u met de kinderen kijken naar een video waar de woorden die met kerst te 

maken hebben nog eens worden herhaald. Er zijn ook 3 nieuwe woorden (Zuckerstange, 

Schneeflocke, Schneemann). De kinderen raden en herhalen de woorden. 

 

 

. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tqOJ4LI8QYo
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Werkblad 1 
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Werkblad 2  
Geschenk, Glocke, Kugel, Kerze, Mann, Engel, Kappe, Baum, Schlitten 
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Eine Muh, eine Mäh, eine Täterätätä 

 

Wenn der Weihnachtsbaum uns lacht, 
wenn die Glocke bim-bam macht, 
kommt auf leisen Sohlen Ruprecht an verstohlen. 
Zieht mit vollen Säcken ein, 
bringt uns Bäckerleckerein. 
Und packt unter Lachen 
aus die schönsten Sachen. 
Außer Kuchenzeug bringt noch der Gute euch:  
 

Eine Muh, eine Mäh, 
eine Täterätätä, 
eine Tute, eine Rute, 
eine Hopp-Hopp-Hopp-Hopp, 
eine Diedeldadeldum, 
eine Wau-Wau-Wau, 
ratatschingderatabum. 
 

Wenn der Schnee zum Berg sich türmt, 
wenn es draußen friert und stürmt, 
um die Weihnachtslichter fröhliche Gesichter. 
Alle Stuben blitzeblank, 
denn es kommt mit Poltergang 
durch die Luft, die kalte, 
Ruprecht an, der alte. 
Außer Kuchenzeug bringt noch der Gute euch: 


