Hemel en Aarde Nr. 5
Jaargang 21, Zomer 2022

Lesoverzicht Nr. 5 – Traan
Hieronder kunt u in één oogopslag zien welke lessen in deze Hemel en Aarde staan, welke
vaardigheden daarin centraal staan en wat de belangrijkste werkvorm is.
Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

OB les 1 Groeien,
bloeien, oogsten

De enorme levenskracht
van de natuur zorgt
ervoor dat alles om ons
heen groeit en bloeit,
waardoor wij van
voedsel zijn voorzien.

Verwonderen,
verbinden

Filmpje, werkblad, drama

OB les 2 Dank voor de
oogst

Met het oogstfeest Sint
Michaël uiten we
dankbaarheid voor de
natuur en de oogst.

Verhouden, verbeelden

Handpop, verhaal, liedje

OB les 3 Oogstseizoen

De natuur heeft een
eigen ritme. De mens is
afhankelijk van dit ritme,
van de seizoenen van de
natuur.

Verwonderen,
verbinden

Gedicht, poppenkast

OB les 4 Oogstfeest

Het christelijke
pinksterfeest gaat terug
op een joods oogstfeest.

Verhouden, verbeelden

Verhaal, gesprek, spel

OB les 5 Een rijke oogst

Door goede zorg en
liefde te geven, kunnen
mooie en goede dingen
ontstaan.

Verwonderen,
verbeelden

Verhaal, kringgesprek,
tekenen

MB les 1 Wat eten we?

Bijna alles wat we eten is
gegroeid in de levende
natuur.
Voedsel verbindt ons
met de aarde.

Verbinden,
verwonderen

Werkblad, tekenen

MB les 2 Voedselbos

De manier waarop we
grootschalig voedsel
verbouwen en oogsten,
put de aarde uit. Dat
roept vragen op naar
hoe wij met de aarde om
willen gaan.

Verhouden, verbinden

Filmpje, gesprek,
werkblad, tekenen
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Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

MB les 3 Biddag voor
Gewas en Arbeid

Een gelukte oogst is niet
vanzelfsprekend: we
kunnen niet alles in de
natuur naar onze hand
zetten. De christelijke
traditie kent speciale
dagen om hierbij stil te
staan.

Vertrouwen,
verhouden

Werkblad, gebed, creatief

MB les 4 Pinksteren:
een oogstfeest

Het christelijke
pinksterfeest wortelt in
een joods oogstfeest.
Voor veel christenen
gaat het over een
symbolische oogst van
dat wat Jezus gezaaid
heeft.

Verbeelden, verhouden

Verhaal, bewegingsspel,
filosofisch gesprek

MB les 5 Blij met het
eerste fruit!

Wanneer je voor het
eerst weer verse
vruchten kunt oogsten,
voelt dat voor veel
mensen als een
geschenk.

Verwonderen,
verbeelden

Werkblad, gesprek, spel,
gedicht

MB les 6 Vaisakhi: een
feest van dankbaarheid

In de Sikh-traditie viert
men met Vaisakhi de
lente-oogst, maar ook de
bloei van de
gemeenschap.

Verhouden, verbinden

Werkblad, filmpje, dans

BB les 1 Alles wat je eet
is geoogst

Ons voedsel verbindt ons
met de aarde, doordat
alles wat we eten eerst
gegroeid is.

Verwonderen,
verbinden

Werkblad, onderzoek,
tekenen

BB les 2 Biologisch
boeren

Door de manier waarop
wij ons voedsel
verbouwen kunnen wij
de natuur beschadigen.
Dit roept vragen op over
hoe wij met de aarde
willen omgaan.

Verhouden, verbinden

Werkblad, gesprek,
creatief

BB les 3 Pinksteren: een
oogstfeest

Het christelijke
pinksterfeest wortelt in
een joods oogstfeest.
Voor veel christenen
gaat het over een
symbolische oogst van
dat wat Jezus gezaaid
heeft.

Vertrouwen, verstillen

Verhaal, visualisatie,
uitbeelden
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Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

BB les 4 Stöppelhaene:
een oogstfeest

Een goede oogst is geen
vanzelfsprekendheid:
naast hard werken, is ze
vooral afhankelijk van
dingen waar we geen
invloed op hebben. In
een oogstdankfeest
staan mensen hierbij stil.

Vertrouwen,
verhouden

Werkblad, foto’s bekijken,
gesprek

BB les 5 Demeter en
Persephone

Het verhaal van de godin
Demeter en haar dochter
Persephone gaat over
het ontstaan van de
seizoenen: er is een tijd
van wachten en een tijd
van oogsten.

Verbeelden,
vertrouwen

Verhaal, gesprek, tekenen

BB les 6 Jouw oogst

Het oerritme van zaaien,
groeien, oogsten en
rusten komt in veel
facetten van het leven
terug.

Verbinden, verhouden

Werkblad, verhaal,
interviewen, gesprek
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