
      

 

Week 39 

 

Bouwsteen: Dat mag niet! 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

Het verhaal Verjaagd uit de tuin 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: spel 

 

 

 

 
 
ELEMENT 
 

Adam en Eva zijn ongehoorzaam. 
 
INTRODUCTIE  
 

Je houden aan de afspraak is soms erg moeilijk. Om samen te kunnen leven en werken is het 

belangrijk dat we van elkaar op aan kunnen. Maar de verleiding is soms erg groot.  

 

 
 
HET VERHAAL OVER ADA M EN EVA  

 

Naar het Boek Genesis Hoofdstuk 3; 1-24 

 
 

 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Verjaagd uit de tuin 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Knuffeltjes 

 

 

Verjaagd uit de tuin 

 

Dat mag niet! 

 

 



 

 

 

 

IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

 
Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  
 
Verhelderingsvragen: 

 

 Wat heb je onthouden van het verhaal?  

 Wie kan het in eigen woorden navertellen? Wie kan aanvullen?  

 Wat deed de slang? Luisterde de vrouw naar de slang? Wat deed de man?  

 Waarom verstopte zij zich voor God? Hoe reageerde God daarop? 

 

   Ervaringsvragen: 
 

 Heb jij ook weleens iets gedaan wat niet mocht?  

 Ben je toen overgehaald door een ander of had je het zelf bedacht?  

 Heb jij weleens iemand overgehaald iets te doen wat niet mag?  

 Wat gebeurt er als je ongehoorzaam bent?  

 Wat gebeurt er als je gehoorzaam bent?   

 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 

 Waarom zou de slang Eva hebben overgehaald om ongehoorzaam te zijn?  

 Wie zijn schuld was het, dat Adam en Eva ongehoorzaam waren?  

 
 
 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 
 
Activiteit ‘Ik houd me aan de afspraak’ 

 
Een sociaal-emotioneel spel. 

 

Klassikale activiteit 

 
- Ga in een kring zitten op de grond.  

- Neem de knuffeltjes en leg ze in het midden van de kring. Vertel iedereen dat er één regel is: De 

afspraak is We blijven altijd van de knuffeltjes af. 

- Vertel dat je telkens een aantal kinderen meeneemt naar de gang en dat deze kinderen een opdracht 

krijgen. De opdracht wordt pas uitgevoerd als alle kinderen een opdracht hebben gekregen en ook 

allemaal weer in de kring zitten. 

 

- Verdeel de groep in gedachten in drie delen: 
1. Krijgen de opdracht om aan de knuffels te zitten en anderen over te halen dit ook te doen. (kies 

hiervoor de kinderen die normaal in de klas ook vaak aangesproken moeten worden op de regels).  



 

 

 

 

2. Krijgen de opdracht om de knuffels niet aan te raken en het goede voorbeeld te geven. (kies  hiervoor 

de kinderen die normaal in de klas ook vaak als eerste klaar  zitten bij een opdracht).  

3. Krijgen de opdracht om de andere kinderen op alle mogelijke manieren te herinneren aan de regel om 

de knuffels niet aan te raken. (kies hiervoor de kinderen die normaal in de klas luidruchtig andere 

stimuleren). 

 
- Zodra iedereen in de kring zit, geef je aan dat iedereen nu zijn opdracht mag uitvoeren en observeer je 

wat er gebeurd. 

- Na twee minuten moeten de leerlingen stil zijn en vraag je of ze kunnen bedenken wie welke opdracht 

heeft gekregen. 

- Zeg: “We hadden toch afgesproken: We blijven altijd van de  knuffeltjes af”. En ga in 

gesprek n.a.v. de onderstaande vragen. 

 

 Waarom hebben we dit niet gedaan?  

 Waren we de afspraak vergeten?  

 Wist je de belangrijkste afspraak eigenlijk nog wel? 

 Waardoor deden sommigen het dan toch? 

 Hebben leerlingen elkaar overgehaald? 

 Gaat dit soms in de klas ook zo?  

 Hoe kun je ervoor zorgen dat je je aan de afspraken houdt? 

 
 

 


