
      

 

Week 39 

 

Bouwsteen: ‘Ik schaam me’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Verhaal ‘Verjaagd’ 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: tableau vivant 

 

 
 
ELEMENT 
 

Na het eten van de vrucht schamen Adam en Eva zich omdat ze naakt zijn. 
 
INTRODUCTIE  
 

Zoals een klein kind dat nog niet weet wat naakt zijn, is en onbevangen rondloopt in zijn blootje, zo begint het 

verhaal ook voor Adam en Eva. Ze leven in onschuld. Ze ervaren geen schaamte. Ze voelen geen behoefte zich te 

bedekken. Ze eten van de vrucht, verkrijgen kennis en verliezen hun onschuld. Ze ervaren ineens schaamte voor 

hun naaktheid. 

 
 
HET VERHAAL VERJAAGD 

 

Naar het Boek Genesis Hoofdstuk 3; 1-24 
 

 
 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Verjaagd 

 Vertelplaat Verjaagd  

 De vragen 

  

 

Zelf toevoegen: 

 niets 

 

 

Verjaagd! 

 

 Ik schaam me 

 



 

 

 

 

 
 
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.  

 
Tip bij het gesprek: 

Geef bij het onderdeel ervaringsvragen zelf ook een voorbeeld van een situatie waarin u uzelf schaamde. Dit maakt 

het makkelijker voor de kinderen om zelf met voorbeelden te komen. 
 
 

Verhelderingsvragen: 

 Van welke boom mogen Adam en Eva niet eten van God?  

 Wat zegt de slang?  

 Wat gebeurt er als ze toch eten van de boom?  

 Wat verandert er als ze eten van de boom?  

 

   Ervaringsvragen: 

 Schaam jij je als iemand anders jou bloot ziet?  

 Was dat altijd zo?  

 Hoe voel je je als je je schaamt?  

 Doe je anders als je je schaamt?  

 Zie je er anders uit?  

 In welke situaties schaam je je?  

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Er zijn stukken op het strand speciaal voor mensen die bloot willen zijn. Er zijn ook campings waar mensen 

bloot zijn. Zij vinden dat prettig. Waardoor schamen ze zich niet? 

 In delen van de wereld is het heel normaal dat vrouwen met blote borsten lopen. Wat vind je daarvan?  

 Zou jij je schamen als je moeder dat zou doen? 

 Waardoor zou dat hier niet zo zijn? 

 Wie bepaalt hoe je rond mag lopen? 

 Toen je baby was schaamde je je nog nergens voor. Wanneer veranderde dat? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 
Activiteit ‘ik schaam me’ 

Door situaties uit te beelden waarin ze zich schaamden, worden de kinderen zich bewuster van wat er gebeurt als je 

je schaamt. Wat denk en voel je als je je schaamt? 

 

Tableau vivant: introductie 

 Haal een voorbeeld aan van schaamte dat in het gesprek aan de orde is geweest en laat de kinderen 

nadenken over hoe ze deze situatie kunnen uitbeelden.  

 Vertel dat jullie een levend schilderij (tableau vivant) gaan maken van het belangrijkste moment.  

 Kies samen welk moment dit wordt en wat er op het schilderij te zien moet zijn:  

     Welke mensen staan er op het schilderij?  

     Wat doen ze? Hoe kijken ze?  



 

 

 

 

 Maak het ‘schilderij’ zo dat de groep het goed kan zien.  

 Kies voor elke rol een kind en laat elk kind een passende houding aannemen.  

 Laat de kinderen vervolgens even stil staan, zodat de toeschouwers het schilderij kunnen beoordelen.  

 Is het goed te zien wat er gebeurt?  

 Hoe zie je dat een van de spelers zich schaamt?  

 Vinden de kinderen het een grappig schilderij? Of juist verdrietig? 

 Klap tot slot in uw handen als teken dat de kinderen weer mogen bewegen. 

 

Tableau vivant: groepsopdracht 

 Maak groepjes van vier en laat de kinderen nu zelf een levend schilderij maken van een situatie waarin 

iemand zich schaamt.  

 Geef ze maximaal tien minuten om zich voor te bereiden.  

 Laat de groepjes achtereenvolgens voor de klas komen om hun levend schilderij te tonen.  

 Vraag de kinderen in de klas hun handen voor hun ogen te houden, terwijl de spelers in de goede houding 

gaan staan.  

 Zodra ze hun positie hebben ingenomen, klapt u in uw handen en mogen de kinderen kijken.  

 Stel vragen over wat ze zien. Wat gebeurt er? Wie is degene die zich schaamt? Waar kun je dat aan zien? 

Wat zou hij/zij denken en voelen?  

 De spelers mogen in eerste instantie niets zeggen. Pas als u nog eens in uw handen klapt, mogen ze weer 

bewegen en kunnen ze reageren op wat er is gezegd.  

 

 

 

  


