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Vooraf 
In deze les vindt u een voorstel voor het thema pasen.  

Doelen (passief) 
 

De leerlingen leren hoe in Duitsland pasen gevierd wordt aan 
de hand van enkele sleutelwoorden  

Woordenschat 
 

Ostern, Osterei, färben, bemalen, kochen, Osterhase, 
Osterfeuer, suchen, Osterlamm, Osterglocke 

 

Video 
Voor u de video laat zien, vraagt u de leerlingen of ze eieren beschilderen (bemalen/färben) 
of beschilderde eieren in de supermarkt kopen? Ouders vinden het soms niet zo’n goed idee 
om het zelf te doen. Het is nogal geklieder of zoals de Duitsers zeggen: Schweinerei! Wat 
vinden de leerlingen? Liever zelf doen of kant-en-klaar kopen? Hoe krijgen de eieren de 
kleur? 

U laat de eerste 2,5 minuten van de video zien over het beschilderen van paaseieren in een 
fabriek uit Die Sendung mit der Maus. De leerlingen hebben een kijkopdracht: ze moeten de 
stappen in de productie in de goede volgorde zetten door 1, 2, 3 4, 5 of 6 in te vullen. 

 

Eier kühlen 
 

Eier dampfen 
 

Eier 
kontrollieren 

Eier verpacken 
 

Eier kochen 
(7 Minuten, 90 

Grad) 
 

Eier färben 
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Collage 
In groepjes (2/3 leerlingen) gaan de leerlingen een collage maken over Pasen waarbij ze bij 

de Duitse woorden afbeeldingen zoeken en plakken. Ze kunnen plaatjes uit tijdschriften of 

internet gebruiken. U kunt de les koppelen aan een tekenles. Dan kunnen de kinderen bij de 

woorden zelf tekeningen maken. 

U laat de leerlingen eerst eens 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 met in het 

midden Ostern): Osterei, Osterhase, Osterfeuer, bemalen, verstecken, suchen, Osterlamm, 

Osterglocke. 

De leerlingen gaan op zoek naar de passende plaatjes en informatie bij de plaatjes. Dan 

maken ze een collage met de plaatjes en de woorden.  

U hangt de collages op en bespreekt ze door vragen te stellen. Dat doet u in het Nederlands 

en zegt de Duitse woorden erbij. Daarna kunt u een spelletje pingpong doen. U zegt het 

Duitse woord, de leerlingen zeggen het Nederlandse woord.   

U sluit de les af met een liedje. 

 

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/ostereier_faerben.php5
https://www.youtube.com/watch?v=TFfdjkUrrDE&feature=youtu.be
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