
 

 
 
Downloaden, printen, knippen en spelen maar! Makkelijker kan het niet. Het spel is 
daarentegen niet echt makkelijk om te spelen, gaan jullie de uitdaging aan? 

Hoe werkt het spel? 
Kies 8 feestdagen, schud de kaartjes en doe ze in de 24 vakjes van de Transparante Pocket 
mat. Elke feestdag bestaat uit 3 kaarten: wat vieren we? - wanneer vieren we het? - waarom 
vieren we het? Deze kaarten moeten door de kinderen bij elkaar worden gezocht. Dit doen 
de leerlingen door de Bee-Bot zo te programmeren dat de drie bij elkaar horende kaarten 
worden bezocht (gebruik het = teken om de Bot op het gekozen vlak een moment te laten 
stoppen).  
 
Oplossing: 

Wat vieren we? Wanneer vieren we het? Waarom vieren we het? 
Kerstmis 25 en 26 december Op deze dag herdenken christenen over de hele 

wereld de geboorte van Jezus Christus 
Hemelvaartsdag 40 dagen na Pasen Op deze dag wordt de “opvaring” van Jezus naar 

de hemel herdacht 
Pinksteren 50 dagen na Pasen We herdenken op deze dag de neerdaling van de 

Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan 
van de Christelijke kerk 

Pasen de eerste zondag na de eerste 
volle maan in de lente 

In het christendom wordt 
gevierd dat Jezus Christus is opgestaan uit de 
dood 

Goede Vrijdag 2 dagen voor Pasen Op deze dag herdenken christenen over de hele 
wereld het overlijden van Jezus Christus 

Advent De 4 weken voor Kerst Christenen kijken in deze weken uit naar het 
Kerstfeest. Elke zondag steken ze een kaars aan  

Driekoningen 6 januari Met dit feest wordt de kerstkring  van twaalf 
dagen afgesloten  Ze zeggen dat het ongeluk 
brengt als je na  deze dag nog kerstversiering in 
huis hebt 

Carnaval 7 weken voor Pasen Dit is een feest dat in februari of maart plaatsvindt. 
Het is de bedoeling dat je nog even 'uit je dak 
gaat' en gek doet voordat de vastentijd begint  
De vastentijd is een tijd van matiging, eenvoud en 
bezinning 

Witte Donderdag een dag voor Goede Vrijdag Dit is een feestdag waar het laatste avondmaal 
van Jezus Christus wordt herdacht 

Palmzondag De eerste dag van de Goede 
Week. De zondag voor Pasen 

Christenen vieren dat Jezus de 
stad Jeruzalem binnenkwam, toegejuicht door 
Joden die daar toen woonden 

Aswoensdag Het begin van de vastentijd Het begin van de vastentijd van 40 dagen. In 
sommige kerken wordt dan met as een kruisje op 
het voorhoofd van de christen gemaakt 

Vastentijd 40 dagen voor Pasen Er wordt dan bijvoorbeeld niet gesnoept en soms 
ook geen vlees gegeten. Christenen onthouden 
zich vooral van ongezonde dingen, zoals roken, 
alcohol en vet eten 

 

 
 
Weten jouw leerlingen nog precies waarom we Kerstvakantie 
hebben? Wat valt er eigenlijk te vieren? En wat is Advent of 
Driekoningen eigenlijk?  
Om deze feestdagen met groep 5 t/m 8 te leren kennen 
hebben we een spel bedacht dat gebruikt kan worden in de 
Transparante Pocket mat.  
 

 

Handleiding Religiespel: 










































































