MAAK ZELF CHINESE KNIPKUNST
Papierknipkunst is een van de oudste ambachten in China. Figuren en patronen worden uit papier gesneden of geknipt. Vroeger was
het een goedkope manier om het huis te versieren tijdens seizoens- en familiefeesten, bijvoorbeeld tijdens Chinees Nieuwjaar. Chinees
Nieuwjaar is gebaseerd op de maankalender. Die begint tussen 21 januari en 20 februari, op de tweede nieuwe maan na de kortste
winterdag (21 december). Twee weken lang zijn er verschillende feestdagen met als afsluiter een lampionnenfestival, als er weer een
volle maan is. Ieder nieuw Chinees jaar staat in het teken van een dier. Het komend nieuwe jaar is het jaar van de Os.

ZO DOE JE DAT
BENODIGDHEDEN
-

Dierenriem
Werkblad
Stift
Schaar
WIST JE DAT >
De maankalender
een cyclus heeft van
12 jaar? Binnen die
12 jaar staat elk jaar
in het teken van een
ander dier, dit heet
de dierenriem. Bij
Chinees Nieuwjaar
zie je vaak de kleur
rood, want deze
brengt geluk.

Pak het werkblad erbij.

Knip de
informatiestrook (links)
van het werkblad af.

Vouw het werkblad
met het dier op de
vouwlijn doormidden.

Knip het grijze gedeelte
om het dier weg.

Knip alle grijze stukjes
weg. Zo krijgt het dier
bijvoorbeeld ogen of
een neus.

Wat weet jij over
Chinees Nieuwjaar?
Vul de antwoorden in
op de informatiestrook

Leer het Chinese
karakter van het dier
schrijven. Oefen in de
vakjes.

Teken het
dierenkarakter op het
uitgeknipte dier.

Klaar is je knipkunst!

Wil je weten welk dier
bij jouw geboortejaar
hoort? Zoek het op in
de dierenriem.

.

CHINEES
NIEUWJAAR IN DE
COLLECTIE
Tijdens Chinees
Nieuwjaar is er ook
een optocht in de
stad. In de optocht
dansen leeuwen en
draken. Zij verjagen
de kwade geesten en
brengen voorspoed
en geluk. En er wordt
véél vuurwerk
afgestoken, dat is ook
tegen boze geesten!

Thuis aan de slag?
Download de werkbladen op de pagina ‘wereldse activiteiten’ op onze website.

