
      

 

Week 38 

 

Bouwsteen: ‘Ik geef je een naam’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Verhaal over Adam en Eva 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: dieren tekenen en namen verzinnen 

 

 
 
ELEMENT 
 

De mens bedenkt namen voor alles in het paradijs. 
 
INTRODUCTIE  
 

Adam bedenkt namen voor alles in het paradijs. Zo kan hij benoemen wat hij ziet. Woorden die wij gebruiken zijn  

de namen van een dier of ding. Voor ons vanzelfsprekende begrippen die wij krijgen aangereikt met onze taal. Wij 

kunnen dankzij de woorden elkaar veel duidelijk maken. Woorden zijn niet uit zichzelf ontstaan. 

 
 
HET VERHAAL OVER ADA M EN EVA  

 

Naar het boek Genesis, hoofdstuk 2;4b-25 
 

 
 
 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Adam en Eva 

 Vertelplaat Adam en Eva 

 De vragen 

 Bijlage Bijzondere dieren 

 

Zelf toevoegen: 

 papier 

 kleurpotloden 

 

 

Adam en Eva 

 

Ik geef je een naam 

 



 

 

 

 

 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
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 vertelt dit verhaal over de schepping van de mens? 

 Hoe verandert de mens van klei in een levende mens?  

 Wat mag de mens doen van God?  

 

   Ervaringsvragen: 

 De mens mag van God namen bedenken voor de dieren die hij ziet. Heeft nu alles in de wereld een naam of 

komen er nog steeds nieuwe woorden bij?  

 In het begin heeft de mens geen woorden voor wat hij ziet. Heb je ook wel eens ergens geen woorden voor? 

Hoe voelt dat? Bedenk je er dan zelf een woord/een naam voor?  

 Weten de kinderen met een huisdier hoe hun dier aan zijn of haar naam is gekomen? Vinden ze het een 

goede naam? Waarom wel/niet? Hoe zou het zijn als hun huisdier anders zou heten?  

 Hoe zou het zijn als hij helemaal geen naam had? 

 Hoe zou het zijn als jij geen naam had? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Heb je woorden nodig om te kunnen denken? 

 Stel je loopt in de dierentuin en je ziet een dier dat je nog niet kent. Iemand vertelt je de naam. Wat 

verandert als je de naam van een dier weet? 

 Ga je door woorden anders kijken naar de dingen? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 
Activiteit ‘ik geef jou een naam’ 

 

Tekenopdracht 1 

 Vertel de kinderen dat er duizenden dieren zijn die de kinderen waarschijnlijk niet kennen.  

 Op internet kun je allerlei plaatjes vinden van bijzondere dieren met bijzondere namen.  

 Kunnen de kinderen het dier tekenen als ze de naam horen?  

 Noem enkele bijzondere dierennamen en laat de kinderen deze dieren tekenen.  

 In de bijlage staan vreemde dieren met hun naam. Deze kun je hiervoor gebruiken. 

 Laat de kinderen na afloop hun tekeningen in tweetallen vergelijken. Wat zijn de overeenkomsten en 

verschillen?  

 Hoe hebben de kinderen zich bij het tekenen door de naam laten leiden?  

 Laat tot slot de afbeeldingen van de dieren (zie bijlage) op het bord zien.  

 

 

En/of  

 

 



 

 

 

 

 

 

Tekenopdracht 2 

 Vorm tweetallen. 

 Laat de kinderen nu zelf een diersoort bedenken en tekenen.  

 Ze bedenken ook een naam voor het dier, deze schrijven ze op een apart briefje. (In groep 3 schrijft u de 

naam voor het kind op.)  

 De kinderen zeggen de naam niet hardop: dit moet nog even geheim blijven! 

 Laat de kinderen in tweetallen kijken naar elkaars dier.  

 Ze raden de naam die ze hebben verzonnen en praten daarover.  

 Ze vertellen elkaar en laten elkaar de naam zien die ze zelf hebben bedacht. Vinden ze de naam goed 

passen? Kunnen ze samen een nog betere naam verzinnen?  

 Laat de tweetallen hun dieren en namen presenteren. 

 Onderzoek daarbij steeds wat de dierennamen zeggen over hoe je naar het dier kunt kijken.  

 

Namen kunnen de aandacht vestigen op een specifiek kenmerk van het dier. Daardoor ga je speciaal op dat 

kenmerk letten. Een andere naam kan ervoor zorgen dat je het dier anders gaat zien 

.  

Vraag: Als je de naam van een dier weet; Ga je het dier leuker of minder leuk vinden? Bijzonder of minder 

bijzonder?  

Het is maar hoe je het bekijkt en benoemt! 


