
Werkblad: dag van de doden 
Día de Muertos, oftewel Dag van de Doden, wordt elk jaar op 2 november door mensen in
verschillende landen in Latijns-Amerika gevierd. Zij geloven dat de zielen van de doden, op
die ene dag per jaar, terug kunnen komen naar aarde. Ook Maria uit 'Hé, wie ben jij?' viert
deze feestdag. Samen met haar familie gaat ze dan naar het graf van haar oma. Het graf
maken ze schoon en versieren ze met kleurrijke bloemen en lekker eten. Ook spelen ze
muziek en dansen ze om het graf. Dit doen ze om haar oma en andere mensen waar ze
van houden die overleden zijn dicht bij te houden. Een andere manier waarop ze dit doen
is door het dragen van prachtige schmink en houten maskers. Vroeger gebruikte ze de

Activiteit 1: herdenken
De Dag van de Doden gaat om het herdenken
en herinneren van overledenen. Op een
positieve manier wordt er over de doden
gepraat, hun favoriete eten gegeten en
mooie herinneringen besproken. Voor de
eerste activiteit gaan we dat ook doen: heb
jij een familielid of iemand anders die je
kende die je mist, die niet meer leeft?

schmink of maskers om de slechte geesten weg te jagen aan het einde
van het feest, maar tegenwoordig worden ze gebruikt om een
overleden familielid, vriend of geliefde te verbeelden. 

Wie wil je herdenken of wie mis je?
Wat vond je leuk aan die persoon of waarom mis je ze?
Wat is je leukste herinnering met hen?
Wat was hun favoriete eten?

Bespreek in een groepje (op school) of met je familie (thuis) de volgende vragen:

Wil je een fysieke herinnering aan het persoon? Schrijf de antwoorden
van de vragen op een A4-papiertje en versier deze met een foto van het
persoon en zelf getekende kleurrijke bloemen. 

Activiteit 2: schminken
Voor de tweede activiteit gaan we de mooie gezichtsverf
van de Dag van de Doden namaken! Begin met een goede
laag witte schmink en laat deze opdrogen. Teken
vervolgens met zwarte schmink cirkels rond de ogen en
lijntjes over de mond als tanden. Vervolgens gaat het om
creativiteit! Maak met allemaal verschillende kleuren
versiersels op het gezicht, zoals bloemetjes op de wangen,
hartjes op het voorhoofd en kleurrijke lijntjes op de kin.
Gebruik de afbeeldingen als voorbeeld of google op 'dia de
muertos face paint'.


