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Hoe ga je te werk voor een paashaas?

Je kunt deze activiteit verwerken in een
thema als:
-

Pasen
Zintuigen
Mijn knuffel
…

Hoofddoel van deze les:

-Luisteren, zien, voelen,
proeven, ruiken.

Volgende doelen kunnen ook in aanmerking komen :
-Gelijkenissen en verschillen kunnen vaststellen van objecten of producten op
gebied van kleur, smaak, geluid, geur, vorm, aanvoelen, ...
-Van voorwerpen uit hun omgeving kunnen aangeven dat ze gemaakt zijn van
metaal, steen, hout, glas, papier, textiel, kunststof, ...

Achtergrondinformatie:
De paashaas is een fictieve haas waarvan aan kinderen wordt verteld dat hij paaseieren
brengt op Pasen.
Zeer veel heidense gebruiken waarmee de terugkeer van de lente gevierd werd, zijn in
de gebruiken rond het christelijke Paasfeest overgenomen.
Het ei is het zinnebeeld van het ontkiemende leven in het vroege voorjaar. De haas is
een van oorsprong heidens symbool en is altijd een zinnebeeld van vruchtbaarheid
geweest.
Vroeger vond men eieren in oude hazenlegers en/of konijnenholen die gelegd worden
door verschillende vogelsoorten, vandaar de link met paashaas en eieren. Vroeger was
het de tijd dat men het land op ging om te foerageren naar voedsel.
De haas heeft meestal een mandje op zijn rug met daarin eieren waarvan niet duidelijk is
door wie ze gelegd zijn. Sommige kinderen wordt verteld dat de paashaas ze verstopt,
bijvoorbeeld in de tuin of op het balkon tussen de planten. Een enthousiaste speurtocht
op paasmorgen hoort uiteraard bij deze traditie. Tegenwoordig wordt dit vaak met
chocolade-eieren gedaan.
Verder is de haas vervangen door een haan in Beieren, een kip in Tirol, een vos in
Thüringen en in Westfalen, en een koekoek in Hannover.
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Voorbereiding:
-Leg een duidelijk verband met het thema waarin deze activiteit een zinvolle plaats krijgt.
-Laat de leerlingen vertellen wat ze al weten en kennen in verband met het onderwerp van
deze activiteit.
-Deel hen mee dat jullie vandaag zelf een paashaas gaan maken.

Aan de slag:
-De leerlingen werken het best met twee of drie samen.
-Zorg er wel voor dat elke leerling op het einde van de activiteit beschikt over een eigen
paashaas.
-Laat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk werken. Indien ze hulp inroepen, hanteer dan
de techniek van het doorvragen. Indien dat geen oplossing biedt, kun je nog altijd
enkele suggesties voor mogelijke oplossingen aanbieden. Het is belangrijk dat we de
leerlingen zo zelfstandig mogelijk laten werken.
-Deze activiteit kan ook ingepast worden in hoekenwerk, een doorschuifsysteem…

Nabespreking:
-Deze activiteit wordt zinvol afgesloten met een nabespreking.
-Daarbij kunnen allerhande bedenkingen ter sprake worden gebracht in verband met de
inhoud van de activiteit, de wijze van samenwerken…
-Eveneens zinvol is het in deze nabespreking de link te leggen met de vooropgestelde
doelen. Dat kan bijvoorbeeld als volgt.
-Vertel mij hoe je de oren van de paashaas kan doen bewegen..
-Welke verschillen stel je vast tussen de verschillende onderdelen die je gebruikte
qua aanvoelen, sterkte....
-Van, welke materialen is de paashaas gemaakt: metaal, steen, hout, glas,
papier, textiel, plastiek, ... ?

