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

Doelen (passief) 
 

De leerlingen leren hoe in Duitsland Pasen gevierd wordt via 
enkele sleutelwoorden, zowel apart als in eenvoudige zinnen.  

Woordenschat 
(selecteren naar keuze) 

- Osterei, Osterhase, Osterfeuer, malen, verstecken, suchen 
- in, auf, hinter, neben, vor, zwischen, über 

Materiaal - Werkbladen (einde document) 

 

Inleiding 
Wij gaan eens kijken hoe de leerlingen van onze Duitse partnerschool Pasen vieren. De 
woordenschat in deze les hoeven de leerlingen niet actief te kennen, het gaat alleen om de 
betekenis.  

Frohe Ostern 
U kunt beginnen met een lied. (De tekst vindt u aan het einde van dit document). De 
leerlingen kunnen eventueel de regels meezingen: Frohe Ostern! Frohe Ostern überall en 
Frohe Ostern! Frohe Ostern wünschen wir. 

Kringgesprek 
U houdt eerst een kringgesprek over Pasen. U doet dat natuurlijk in het Nederlands. In 
Duitsland worden er op paaszondag paaseieren verstopt en moeten de kinderen die gaan 
zoeken. (Net als in Nederland).  

Mindmap 
U laat de leerlingen brainstormen over woorden die met pasen te maken hebben. U schrijft 
de woorden op het bord (in het Duits in de vorm van een mindmap), o.a. Osterei, Osterhase, 
Osterfeuer, malen, verstecken, suchen.  

Video 
U laat de video zien over het Eiertitschen uit Die Sendung mit der Maus. Eiertitschen is niet 

alleen een oud Grieks gebruik maar ook een regionaal gebruik in Duitsland. Twee mensen 

slaan een ei met de punt tegen elkaar. Van wie het ei heel blijft, wint en krijgt het ei van de 

ander.  

U kunt de kinderen voor het zien van de video laten raden wat de doorslag geeft bij het 

stukslaan van het ei. U laat de video zien en zet de video stop bij 5,02 minuten.  

o de kracht waarmee je de eieren tegen elkaar slaat 

o de hoeveelheid minuten die het ei gekookt is 

o de leeftijd van de kip die het ei gelegd heeft 

Wat denken de leerlingen nu? Dan laat u het laatste stuk zien. Wie had het goed? 

Werkbladen 
De leerlingen krijgen per paar het eerste werkblad en schrijven samen de goede voorzetsels 
en afsluitend werkblad 2, zoek de 6 verschillen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c_yM-PvJ340
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/eiertitschen.php5
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Werkblad 1 
.
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Werkblad 2 – zoek de 6 verschillen 

 

 
Oplossing volgende pagina  
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Frohe Ostern 
 

Frohe Ostern! Frohe Ostern! 

Frohe Ostern, überall! 

In der Nähe, in der Ferne, 

Auf dem ganzen Erdenball. 

Frohe Ostern! Frohe Ostern! 

Frohe Ostern wünschen wir! 

Ringsherum erwacht das Leben, 

Alle Pflanzen, Mensch und Tier. 

 

Wärmer wird der Sonnenschein mit jedem Morgen 

Und die Nächte werden kürzer Tag für Tag. 

 

Die Natur erwacht und hell sind die Gedanken 

Und vergessen ist die Winterdunkelheit. 


