
 
 

  

VERWERKINGSLES 
 40 MIN    
Het online lesmateriaal bestaat uit een les over 
Museum Volkenkunde, een les ter voorbereiding op 
het programma ‘Het karakter van China?’ in Museum 
Volkenkunde en een verwerkende les. De les kan 
klassikaal gegeven worden of leerlingen kunnen 
meedoen met de les op hun eigen device d.m.v. de 
LessonUp app. 

 
VOORBEREIDING 

• Bekijk het lesplan en lees deze handleiding. 
• Optioneel: laat de leerlingen voorafgaand 

aan de les de LessonUp app downloaden op 
hun eigen device. 

• Zet je scherm met internetverbinding en 
geluid aan. 

 

UITLEG LESSONUP 
• Klik hier om de les te openen. 
• Druk op de rode knop ‘Geef les’ rechts 

bovenaan de pagina en start de les. 
• Als je vragen digitaal wilt laten 

beantwoorden, kunnen de leerlingen met 
een device meedoen. Ze loggen middels de 
inlogcode (linksonder) in. 

• Zet naar gelieven het geluid uit van de 
interactieve vragen. Onderaan de pagina 
staat een vink bij geluid. Klik de vink uit. 

 
 
 

PROGRAMMA 
Deze online les is een verwerkende les op het 
programma ‘Het karakter van China’ in Museum 
Volkenkunde. Tijdens deze online les ontdek je 
hoeveel jouw klas nu weet van China!   

De les bestaat uit de volgende onderdelen:    
• Quizvragen naar aanleiding van het 

bezoek aan Museum Volkenkunde. 
 
Gebruik deze les in de klas na het programma ‘Het 
karakter van China’ in Museum Volkenkunde.  

 
 
 
 
 
 
 
 

HET KARAKTER VAN CHINA 
VERWERKENDE LES 

 

https://www.lessonup.com/app/plan/JD3ARnRixEvJ99n9B/het-karakter-van-china
https://www.lessonup.com/app/teach/ck2CsAbrrLSvxnNhG/TeZxTMnbFmkpJ5RZQ/#TeZxTMnbFmkpJ5RZQ-idx=0&TeZxTMnbFmkpJ5RZQ-total=0
https://www.volkenkunde.nl/nl


HET KARAKTER VAN CHINA 
TOELICHTING SLIDES 

 

Tijdsduur: ½ minuut 
Vertel: ondanks hebben wij het programma Karakter van China gevolgd in Museum Volkenkunde, maar wat weet jij nu 
eigenlijk over China? In deze les ga je dit testen. 
 
 
 

SLIDE 1 

SLIDE 2 

Quizvraag 
Tijdsduur: 2 minuten 
Vraag: waar of niet waar? Nederland past wel 371 keer in China. 
Antwoord: dit is niet waar. Nederland past 233 keer in China qua oppervlakte. 
 
 



  

Google maps 
Tijdsduur: 2 minuten 
Vertel: vergelijk Nederland nog een keer met China met deze informatie. 
 
 
 

SLIDE 3 

Quizvraag 
Tijdsduur: 2 minuten 
Vraag: Hier zie je een Chinees karakter. Weet je nog wat het betekent? 
Antwoord: kind 

SLIDE 4 

Slide 5 

Quizvraag 
Tijdsduur: 2 minuten 
Vraag: de kunst van het sierlijk schrijven heet kalligrafie. Wat gebruikte Chinezen om te kalligraferen? 
Antwoord: inktsteen, inktstaafje, papier en een penseel 
 
 



  

  

SLIDE 6 

Sleepvraag  
Tijdsduur: 3 minuten 
Vertel: in het museum hebben we gekeken naar verschillende stukken porselein. Porselein komt oorspronkelijk uit 
China. 
Vraag: waar staan de tekeningen op de borden symbool voor?  
Antwoord: een vleermuis is een symbool voor geluk omdat je het karakter voor vleermuis en het karakter voor geluk 
hetzelfde uitspreekt. Het klinkt allebei als ‘foe’. Een perzik en kraanvogel staan voor lang leven. 

SLIDE 7 

Openvraag 
Tijdsduur: 3 minuten 
Vraag: waarom steken de Chinezen vuurwerk af bij het Chinees Nieuwjaar? 
Antwoord: dit doen ze om een monster „nian” te verjagen dat elk jaar rond nieuwjaar terugkomt. Dit monster is 
bang voor harde knallen en voor de kleur rood. 

SLIDE 8 

Tijdsduur: 3 minuten 
Vertel: hierna volgt een video van een Chinese theeceremonie. Gedurende de video worden vragen gesteld, dus let 
goed op! 
 



  
SLIDE 9 T/M 12 

Interactieve video 
Tijdsduur: 20 minuten 
 

Vraag: drink je de eerste ronde thee? 
Antwoord: B. Nee, die giet je altijd weg. 

Vraag: waarom wast ze de thee? 
Antwoord: D. Zodat je de smaak beter proeft. 
 

Vraag: wat doet je met de overige thee? 
Antwoord: B. Die schenk je over de theepot. 
 



 

SLIDE 8 

Tijdsduur: 1 minuut 
Vertel: jullie weten nu heel veel over China. Je kunt je ouders een keer meenemen naar het museum en hen alles 
over China vertellen. Op zondag en in de vakanties zijn er ook nog eens leuke activiteiten. 

Vraag: wat is het teken dat de thee klaar is? 
Antwoord: B. Dat de theepot droog is. 

Vraag: wat moet de gast doen voordat ze de thee drinkt? 
Antwoord: D. Alle drie de opties. 
 
 


