
      

 

Week 40 

 

Bouwsteen: ‘Praten met een dier’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Verhaal over Franciscus 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: interview 

 

 
 
ELEMENT 
 

Franciscus heeft een bijzondere relatie met de natuur. Hij ziet de dieren als zijn broeders en zusters en praat tegen 

ze.  
 
INTRODUCTIE  
 

Op 4 oktober is het dierendag. Deze dag is niet zomaar gekozen. Het is de naamdag van de heilige Franciscus 

Franciscus voelde zich deel van alles op de aarde. Hij noemde de zon, de wind, de zee en de dieren zijn broeders en 

zusters. Er zijn veel verhalen over Franciscus waarin hij met dieren praat en luistert naar wat ze te zeggen hebben. 

Wat zouden dieren ons kunnen vertellen. 

 
 
 
OPSTARTEN:  

Laat de afbeelding van Franciscus en de vogels op het digibord zien. Vraag de kinderen wat er op het plaatje 

gebeurt. Hoe zou de man op het plaatje zich voelen? En de vogels? Wat zouden ze elkaar te ‘vertellen’ hebben?  

https://www.dominicuskerkutrecht.nl/vier-werelddierendag/ 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Franciscus 

 Vertelplaat Franciscus 

 De vragen 

 

 

Zelf toevoegen: 

 niets 

 

 

Franciscus 

 

Praten met een dier 

 

 

https://www.dominicuskerkutrecht.nl/vier-werelddierendag/


 

 

 

 

HET VERHAAL OVER FRANCISCUS  

 

 
 
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: 

 Hoe wilde Franciscus leven? 

 Wat vonden de mensen daarvan? 

 Wat vertelt het verhaal over hoe Franciscus omging met dieren? Hield hij van vogels? Van alle dieren? 

 

   Ervaringsvragen: 

 Let jij wel eens op de vogels? 

 Wat voor soorten vogels ken je? Hoe zien ze eruit? 

 Wat zie je ze doen?  

 Vind je het leuk om naar vogels te kijken? Waarom? 

 Zeg je wel eens iets tegen hen? 

 Let jij wel eens op kleine beestjes zoals vliegen, spinnen en wormen? 

 Wat zie je ze doen?  

 Vind je het leuk om naar kleine beestjes te kijken? Waarom? 

 Zeg je wel eens iets tegen hen? 

 Franciscus praat met de dieren. Praat jij ook wel eens met een dier?  

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Waarom noemt Franciscus alle dieren zijn ‘broer’ en ‘zus’? 

 Is een huisdier hetzelfde als je broer of zus? 

 Wat zouden de dieren tegen ons kunnen vertellen? 

 Dieren spreken geen Nederlands. Kunnen ze ons toch wel iets vertellen?  

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 
Activiteit ‘Vragen aan een dier’ 

 
 Vraag de leerlingen: 

 Laat de leerlingen in tweetallen een dier kiezen dat ze zouden willen interviewen.  

 Wat zouden ze aan hem of haar willen vragen?  

 Wat zou hij of zij terugzeggen?  

 Geef hen twee minuten de tijd om daarover van gedachten te wisselen. 

 Geef de tweetallen vervolgens een paar minuten de tijd om een rollenspel te bedenken.  

 De een speelt het gekozen dier en de ander stelt hem of haar vragen. Natuurlijk spreekt de interviewer het 

dier aan met ‘broeder/broer’ of ‘zuster/zus’.  

 Vraag na afloop enkele tweetallen hun interview voor de klas uit te spelen.  

 Vraag de groep te reageren op het interview.  


