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Gebedshuizen onderzoeken 
 
Inleiding 
Bespreek met de kinderen welke soorten gebedshuizen er bestaan en bij welke religie 
deze horen. Zorg ervoor dat alles benoemd wordt en op het bord geschreven. Als de 
leerlingen niet alle verschillende soorten kennen, vertelt de leerkracht hier zelf kort over. 
De gebouwen die genoemd moeten worden zijn: 
 

Christendom: kerk, kathedraal, basiliek, dom, kapel (verschillen tussen 
protestants kerkgebouw en een Rooms katholiek kerkgebouw bespreken) 
 
Boeddhisme: tempel, ook wel stoepa genoemd 
 
Islam: Moskee 
 
Hindoeïsme: tempel, ook wel mandir genoemd 
 
Jodendom: synagoge 
 

Kleinere religies en groeperingen: 

1. Ananda Marga: jagrti 
2. sikhisme: gurdwara 

 
Opdracht 1 - Informatieposter 
Maak 11 kleine briefjes en schrijf op elk briefje een soort gebedsgebouw (kerk, basiliek, 
moskee, stoepa, mandir, synagoge, dom, kapel, jagrti, gurdwara, kathedraal) 
Verdeel de klas in tweetallen en geef elk tweetal een briefje met een gebedsgebouw 
erop.  
 
In tweetallen worden verschillende gebedshuizen uitgewerkt op A4 of A3. 
Ze zoeken het bekendste gebedsgebouw op dat er bestaat van degene die er op hun 
briefje staat (bijv. basiliek – Sagrada Familia) 
In het midden van het papier wordt een tekening gemaakt van het gebouw. Daar 
omheen komen blokken met informatie. 
De volgende zaken moeten duidelijk terug te vinden zijn op de informatieposter: 
 
-Welke religie maakt gebruik van dit gebouw? 
-Waaraan kun je zien dat dit gebouw typisch Christelijk/Joods/Islamitisch etc is? 
-Welke rituelen en bijeenkomsten vinden hier plaats? 
-Is het gebouw ook toegankelijk voor toerisme? Zo ja, is er een website van? 
-Algemene informatie: Land en plaats, bouwjaar, bouwstijl, biedt ruimte aan hoeveel 
mensen, etc. 
-Eventueel een QR-code van een filmpje over het betreffende gebouw. 
 
De poster moet goed leesbaar zijn en kleurrijk. Met de hand gemaakt (dus niet op de 
IPad, ook geen plaatjes). 
 
Opdracht 2 - 3D versie van gebedshuis 
De leerlingen bedenken zelf een manier waarop ze een 3D versie gaan maken van hun 
gebouw. Het gebouw mag niet groter zijn dan 10x10x10 omdat het uiteindelijk een 
plaats moet krijgen op de wereldkaart die tijdens het Open Huis gepresenteerd zal 
worden. 
Ze mogen zelf bedenken met welke materialen ze willen werken. Enkele opties zijn: 
-een bouwplaat zoeken op internet of zelf één maken 
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-Papier Machee 
-Klei (Ze krijgen dan slechts een beperkte hoeveelheid klei, ongeveer ¼ deel van een 
broodje) 
-Houtjes (zelf meenemen van huis) 
 
Wanneer ze nog een goed eigen plan hebben, is dat ook een optie. 
 
Er moet een bouwtekening gemaakt worden van hun idee. Er moet een duidelijk plan van 
aanpak geschreven worden met een materiaallijst van benodigdheden, tijdsplanning, 
taakverdeling en een voorspelling van hoe het product eruit komt te zien. 
 
Pas wanneer dit klaar is en goedgekeurd door de leerkracht, mag er gestart worden 
met de opdracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 


