
      

 

Week 38 

 

Bouwsteen: ‘Samen is leuker’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal over Adam en Eva 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Zingen  

 

Eventueel Extra: tekenen 

 

 
 
ELEMENT 
 

God vindt het geen goed idee als Adam alleen blijft.  
 
INTRODUCTIE  
 

In het verhaal vormt God de eerste mens, Adam. Hij brengt Adam in een prachtige tuin. God besluit een hulp te 

geven aan de mens. Hij brengt daarom alle dieren bij de mens. Adam mag de dieren een naam geven. Maar Adam 

vindt niet echt de hulp die bij hem past. Dan maakt God Eva. Adam is gelukkig. Hij heeft iemand die helemaal bij 

hem past. Wat maakt het dat het gezelschap van andere mensen belangrijk voor ons is?  

 
 
 
HET VERHAAL OVER ADA M EN EVA  

 

Naar het Boek Genesis Hoofdstuk 2;4b-25 
 

 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Adam en Eva 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 

Zelf toevoegen voor eventueel extra: 

 Verf, stiften/kleurpotloden 

 Wit papier 

 Groot vel gekleurd papier 

 

 

Adam en Eva 

 

Samen is leuker 



 

 

 

 

 
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: 

 Hoe maakte God de mens in dit verhaal? 

 Wat doet Adam met de dieren?  

 Zijn de dieren de hulp die God in zijn hoofd had? 

 Hoe maakt God de vrouw? 

 

 Ervaringsvragen: 

 Vertel over een situatie waarin je helemaal alleen was? Hoe voelde je je toen? 

 Hoe krijg je een vriend? 

 Is het soms fijn om alleen te zijn? Waarom? 

 Is het fijn om altijd alleen te zijn? Waarom? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Stel dat jij de enige mens zou zijn tussen de dieren, zoals Mowgli in Junglebook. Zou je dan echt mens 

kunnen worden?   

 Kun je vrienden zijn met een dier? 

 Sommige mensen gaan liever om met dieren dan met mensen. Wat vind je daar van? 

 Wat is het verschil tussen vriendschap hebt met een mens dan met een dier? 

 Wat voel je als je je echt samen voelt met je beste vriend of vriendin? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Lied luisteren en zingen 

 

Youtube Samen is veel leuker dan alleen, van Lisa, Amy en Shelley. 

https://youtu.be/8DmrlXpkSxY 

 

Doe het nog een keer en laat de kinderen meezingen. 

NB Er staan twee schrijffouten in de tekst van dit youtube filmpje 

 

Eventueel Extra: 

 

Teken/knutsel opdracht 

 Deel wit papier uit.  

 Laat ieder kind zichzelf tekenen en uitknippen.  

 Onder het poppetje schrijven ze hun eigen naam.  

 Neem een groot vrolijk gekleurd dik vel papier.  

 Schrijf de tekst “ik ben ik en jij bent jij” bovenaan het  gekleurde vel papier.  

 Schrijf onderaan het vel de tekst “samen zijn wij wij”.   

 Laat alle kinderen zichzelf een plekje geven op het papier.  

 

https://youtu.be/8DmrlXpkSxY


 

 

 

 

 


