Lessuggestie Blauwe Schuit 4 Taal
Groep: 3 t/m8
Doel lessuggestie
Doel van de les: Leerlingen leren over het getal 11.
Doel van de les: Leerlingen leren een elfje te maken.

Uitleg
Vroeger hadden veel getallen een symbolische betekenis. Mensen geloofden dat
sommige getallen iets betekenen. Zo dachten de mensen dat 7 een geluksgetal en
13 een ongeluksgetal was. Het getal 11 noemen wij het ‘gekkengetal’ omdat het
alleen te delen is door zichzelf en omdat 11 staat tussen 10 (het volmaakte getal) en
12 (het heilige getal).
11 is ook het getal van de Vastenavend. Met de Vastenavend mag je lekker gek
doen. Maar je komt het getal nog vaker tegen. Zo beginnen de voorbereidingen
voor Vastenavend op 11 november. Dat is de
elfde dag van de elfde maand. Alle
Bergenaren gaan dan naar de geit. Daar
begint het afleggen van de kale n’eed om 11
minuten over 11 uur ’s avonds. Voordat dit
begint slaat de Nar 11 keer op een bel. Ook
wordt met elke 11 jaar een jubileum gevierd.
Zo bestaat ’t Gilde van de Blauwe Schuit dit
jaar 22 jaar. 2 keer 11 jaar dus.

Los van het gekkengetal 11, kun je nog meer doen met het getal 11. Er is een
gedichtje van een elfje heet. Een gedicht is eigenlijk een heel klein verhaaltje.
Soms rijmt het, maar dat hoeft niet. Een elfje is een gedicht van 11 woorden,
verdeeld over 5 regels.
De eerste regel heeft 1 woord, de tweede regel heeft 2 woorden, de derde
regel 3 woorden, de vierde regel 4 woorden. De vijfde regel heeft weer 1
woord. Hier een voorbeeld van een elfje:
Prins
Altijd Leutig
Krijgt de sleutel
Aanvoerder van de leut
Vastenavend
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Opdracht
Maak je eigen elfje over de Blauwe Schuit of de Vastenavend.
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