
      

 

Week 40 

 

Bouwsteen: ‘Zomaar gekregen’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Verhaal over Franciscus 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: spel  

                                  eventueel extra collage maken 

 

 
 
ELEMENT 
 

Franciscus zegt tegen de vogels: “Jullie maken je geen zorgen. Jullie zingen gewoon. Jullie vertrouwen op God. Blijf 

dat doen”. 
 
INTRODUCTIE  
 

Franciscus wil geen leven leiden als rijke koopman, maar kiest voor een eenvoudig leven in de natuur. Hij voelt zich 

onderdeel van een groter geheel en vertrouwt erop dat hij krijgt wat hij nodig heeft. Hij is blij met alles wat hij heeft 

gekregen. 

 
 
 
OPSTARTEN:  

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

gebeurt. Vertel dat de man op het plaatje Franciscus is. Over hem gaat het verhaal dat ze vandaag gaan horen. 

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

 Groep: 3-4 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Franciscus 

 Vertelplaat Franciscus 

 De vragen 

 

 

Zelf toevoegen voor eventueel extra: 

 voor elk kind een A4 voor de collage 

 tijdschriften en folders om plaatjes uit te 

knippen 

 scharen en lijm 

 

 

Franciscus 

 

Zomaar gekregen 

 

 

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: 

 Wat heb je gehoord over Franciscus? 

 Wat zegt hij tegen de vogels? 

 

   Ervaringsvragen: 

 Franciscus vertrouwt erop dat de mensen hem genoeg eten geven om van te leven. Wie zorgen er in jouw 

leven voor dat je krijgt wat je nodig hebt?  

 Franciscus zegt : Wat goed dat jullie zingen voor God want Hij zorgt voor het water om te drinken, de 

bergen en dalen om veiligheid te zoeken en hoge bomen om nesten in te bouwen. Wat heb jij nodig om te 

leven?  

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Franciscus trekt rond en krijgt van de mensen onderweg wat hij nodig heeft. Wat vind je van deze manier 

van leven?  

 Franciscus zegt dat de vogels zich nergens zorgen over hoeven te maken. Geldt dat ook voor mensen? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 
Activiteit ‘Dat krijg je zomaar’ 
 

Franciscus kiest er voor om niet bezig te zijn met wat je kopen moet maar blij te zijn met wat je zomaar krijgt. Niet 

alles is te koop. Er zijn veel dingen om blij van te worden en zomaar ontvangt.  En voor andere dingen moet je 

werken en je best doen. 

 
Keuzespel 

 U noemt steeds iets waar je blij mee kunt zijn en de kinderen bedenken of dat iets is dat ze ‘zomaar’ krijgen.  

 Wie denkt dat het iets is waar je je best voor moet doen, gaat staan.  

 Wie denkt dat het iets is, dat je zomaar krijgt, blijft zitten. 

 

Mogelijke items: 

o de slappe lach 

o de zon op je gezicht 

o een goed rapport 

o een huis om in te wonen 

o een knuffel van je vader of moeder 

o fietsen 

o zwemmen 

o kleren 



 

 

 

 

o goede vrienden 

o verstoppertje spelen 

o de geur van vers gemaaid gras 

o wakker worden van vogelgeluiden 

o een spelcomputer hebben 

o een ijsje kopen 

o voetbalkampioen worden 

o huppelen 

o feest vieren 

o een compliment krijgen 

o een compliment geven 

o uitgerust wakker worden 

 

Vraag tot slot:   

Welke dingen uit het rijtje zijn belangrijk voor jullie? 

Zijn dit dingen waar je zelf je best voor moet doen of dingen die je ‘zomaar’ krijgt?  

 

Franciscus zegt dank je wel tegen God, omdat hij gelooft dat God alles gemaakt heeft. Hij is dankbaar voor alles in 

de natuur. Hij heeft dat zomaar gekregen. 

Hoe zien de leerlingen dat? 

 

Eventueel Extra:  

Laat de kinderen met plaatjes uit tijdschriften een collage maken van dingen waar ze blij mee – en dankbaar voor 

zijn.  

 


