Actualiteit? Beeld je in! – Thee drinken voor Syrië

Surf naar http://pinterest.com/hannerosius/actualiteit-beeld-je-in-thee-drinken-voor-syri%C3%AB/ en
lees de uitleg bij het bord.
Je gaat via dit bord meer leren over de oorlog in Syrië. Maar wat weet jij daar eigenlijk al over? Noteer
het hieronder!
Over de oorlog in Syrië weet ik al dat ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...

Onderstaande opdrachten helpen je om aandachtig naar de beelden op het Pinterestbord te kijken en
zo te begrijpen wat er in Syrië aan de hand is.

1 Bekijk beeld 2 en lees het onderschrift. Deze foto won een belangrijke prijs: de World Press Photo.
Kijk even heel aandachtig naar de foto. Het is inderdaad een foto die veel gevoelens toont. Hieronder
staan een aantal gevoelens. Duid het gevoel aan dat voor jou het best bij de foto past en vul de zin in
het kadertje aan.

verdrietig – wanhopig – woedend – machteloosheid – ongeloof - radeloosheid

Ik kies voor het gevoel ‘……………………………………………..’ omdat ……………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
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2 Waar ligt Syrië? Kijk naar beeld 3 en duid het aan op de blinde wereldkaart. Duid ook België en
Turkije aan!

3 Bekijk beeld 4 en lees het onderschrift. Misschien even wat meer uitleg? De kinderen schreven:
‘Het volk wil het regime weg!’. Wat zouden ze bedoelen met ‘het regime’? Zoek het even op via het
internet en maak onderstaande zin af.
De kinderen bedoelden dat ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

2

4 Bekijk beeld 5 en lees het onderschrift. Weet jij wat een dictator precies is? Het is iemand die met
harde hand regeert en geen enkele vorm van tegenstand duldt. Een aantal voorbeelden:
-

Assad had een wet waardoor hij iedereen met een andere mening kon laten arresteren. Die
wet heette ‘de wet op de noodtoestand’.
Assad laat op betogers schieten.
Assad foltert mensen die tegen zijn regime zijn.
Assad stuurt scherpschutters uit om mensen dood te schieten en bang te maken.
…

Welk van deze voorbeelden past het best bij beeld 4 over de schoolkinderen en de graffiti? Markeer!

5 Door aanhoudende gevechten tussen het leger van Assad en de tegenstanders wordt Syrië
helemaal verwoest. Bekijk beeld 6 en lees het onderschrift.
Sommige steden in Syrië zijn volledig verwoest. Zoek via Google een afbeelding waarop je dat goed
kan zien. Welke zoekterm geef je best in?
………………………………………………………………………………………………………………..

Vul onderstaand schrijfkader aan:
Mijn foto vind je op deze link:
……………………………………………………………………………………………………………….
Ik koos voor deze foto omdat …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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6 Bekijk beeld 7 en lees het onderschrift. Je ziet de kinderen op de foto lachen. Toch is het leven in
een vluchtelingenkamp niet aangenaam. Bekijk het filmpje op deze link:
http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/26-april-2013-Syri%C3%AB1212

Vol onderstaande zin aan.
Het leven in een vluchtelingenkamp is niet leuk omdat …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

7 Bekijk beeld 8 en lees het onderschrift. Surf naar deze link: http://jeugdjournaal.nl/item/490216mohammed-12-helpt-in-het-ziekenhuis.html Je kan er een filmpje bekijken van Mohammed, een
jongen van 12 die in een ziekenhuis werkt. Wat vind jij van wat je in het filmpje ziet? Vul het kader in!
In dit filmpje zag ik dat ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Wat me vooral verbaast is dat ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Mijn mening hierover is dat …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….............................
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8 Je hebt misschien al gehoord dat er ook jongeren uit ons land in Syrië gaan vechten tegen het leger
van Assad. Bekijk hierover beeld 9 en lees het onderschrift. Bekijk ook deze reportage van
TVLimburg: http://www.tvl.be/nl/2013-04-22/vermiste-genkse-jongeren-internationaal-geseind/
Waarom zouden jongeren van hier in Syrië gaan vechten? Je vindt een aantal redenen in het filmpje!
Vermeld ze hier!
Jongeren uit België gaan in Syrië vechten omdat ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...

9 Bekijk beeld 10 en lees het onderschrift. Ga naar de proeftafel in je klas en proef zelf een typisch
kopje Syrische thee: zwarte thee met suiker. Vul deze vragenlijst in!
Het is goed dat er geld ingezameld wordt voor de mensen in Syrië.
Ik vind de thee lekker.
Ik zou geld geven voor zo’n kopje thee om de actie te steunen.
Ik vind het een origineel idee om thee te verkopen.
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We bespreken je mening in een klasgesprek!

10 Je hebt zeker wat bijgeleerd tijdens deze les! Welk beeld op het Pinterestbord sprak jou het
meeste aan?
Ik kies voor beeld …….. omdat ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...

‘Like’ de foto die je koos en post je zin eronder als reactie.
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