Historie

Stap 3

Op 2 juli van dit jaar

de vlag tekenen
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bestaan we precies
100 jaar. We hebben

Tijd voor de vlag! Met een dikke stift zetten we 2 verticale strepen, dat zijn

dan ook super veel

de houten palen. Twee horizontale lijnen boven aan en de vlag is al bijna

verhalen en foto’s

af. Om het echt op een vlag te laten lijken maken we 2 verticale boogjes, nu

van vroeger, in de

komt de vlag los te hangen van de houten palen. Een paar kleine streepjes

komende magazines

in de hoek en het is net echt!

zullen we wel vaker
een klein stukje
historie weergeven.
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We beginnen in dit

Stap 4

mooie wolken op de achtergrond
De wolken op de achtergrond tekenen we door telkens kleine boogjes te

magazine met een

maken. We beginnen linksonder en gaan dan steeds verder omhoog. Precies

leuke doe-activiteit,

boven de vlag is de wolk het hoogste, daarna gaan we weer naar beneden.

het namaken van

Dat ziet er goed uit!

deze mooie tekening
van Ger Sligte.

5

Stap 5

Vogels

We maken de tekening af door een paar vogels te tekenen. We houden het
simpel door gewoon een paar boogjes te tekenen.
Stap 6

In 1947 was er in Nederland een bijeenkomst van allemaal verschillende
jeugdorganisaties. Zij organiseerden zomerkampen en activiteiten voor kinderen.
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Deelnemers kwamen uit maar liefst 9 verschillende landen en ook wij waren hierbij
aanwezig (we hadden toen nog wel een andere naam).

1

Het gaat natuurlijk om vriendschap, schrijf dit woord zo netjes mogelijk op
de vlag

De tekening afmaken en invullen

Stap 1

de tenten

En de tekening is af! Als je wilt kan je de tekening natuurlijk ook

We beginnen simpel. We tekenen de tenten door een aantal punten
op papier te zetten. Uiteraard moet een tent ook ergens op staan
dus een horizontale lijn wordt de grond.
Stap 2

2

Vriendschap

xtra
E
lesopdracht

inkleuren. Maak het extra leuk door een foto van jou en je beste
vrienden uit te knippen en onder de vlag op te plakken.

de tenten worden nu echt

De bijeenkomst vond plaats direct na de tweede wereldoorlog. In deze tijd

lijker door de onderkant van de tent te tekenen. Dat doen we door

Dat lijkt direct al op een tentenkamp! We maken het nog iets duidehorizontale lijnen te maken tussen de punten in. Een paar verticale

zag je dat mensen het niet altijd met elkaar eens waren. Sommige mensen

Tip voor de docent:

vonden bijvoorbeeld dat de jeugd teveel één idee werd aangeleerd. De

Op https://www.leraar24.nl/69554/

organisaties zelf vonden dat natuurlijk niet, of vonden in ieder geval dat

discussieren-kun-je-leren/ staan

hun idee een goed idee was en dat er dus niks mis was.

goede tips om discussiëren in de klas
vorm te geven.

strepen, en kijk de tenten zijn af!
Wat vinden jullie?
1. Moet je het altijd met elkaar eens zijn?

e
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2. Wat doe je als iemand anders het niet met je eens is?
Download en print
deze pagina op:
www.groepsgebouw.nl/opdrachten
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3. Is het goed als mensen met hetzelfde idee bij elkaar komen?

4. Hoe vind je dat het in 2022 gaat, zijn mensen het vaak met elkaar eens

leraar24.nl

of juist niet?
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