
      

 

Week 39 

 

Bouwsteen: ‘Wat kan ik doen’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Opstarten; Ik heb gezien dat jij… 

 

Het verhaal ‘Verjaagd!’ 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen 

 

Op verhaal komen: Wat kan ik doen? 

 

 
 
ELEMENT 
 

Adam en Eva doen iets slechts. 
 
INTRODUCTIE  
 

Zodra Adam en Eva eten van de boom, realiseren ze zich dat ze iets verkeerds hebben gedaan. Hoe is dat bij ons? 

Om in het verhaal te blijven: Nemen wij ook wel eens een hapje? En hebben we daar zelf een vrije keuze in? Wat 

kunnen wij doen om het goede te kiezen en de wereld een beetje mooier te maken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Verjaagd! 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 Werkblad ‘Wat kan ik doen’ 

 

Zelf toevoegen: 

 Blaadjes A5 voor iedere leerling met tekst 

‘Ik zag dat je goed hebt gedaan. Ik zag je….’ 

 

Verjaagd! 

 

Wat kan ik doen 

 



 

 

 

 

OPSTARTEN; IK HEB GEZIEN DAT JIJ  
 

 Laat de leerlingen in een grote kring zitten.  

 Geef iedere leerling een blaadje papier ter grootte van een half A4. Op dit vel staat geprint:  

 

Ik heb gezien dat je goed hebt gedaan. Ik zag je……… 
 

 Laat de leerlingen bovenaan het blaadje de eigen naam schrijven. 

 Ze geven het vel papier door aan de persoon links van hen. 

 Deze leerling schrijft iets op wat hij/zij de afzender heeft zien doen. 

 Het blaadje wordt verder doorgegeven. Dit kan bv vijf keer gedaan worden misschien meer. 

 Vertel nu het verhaal. 

 

 
HET VERHAAL ‘VERJAAGD!’  

Naar het Boek Genesis Hoofdstuk 3; 1-24 

 
 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
Om nog verder 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: 

 Waarom werden Adam en Eva verjaagd uit het paradijs? 

 Wie had er wat verkeerd gedaan?  

 Wat gebeurde er dan? 

 
 Ervaringsvragen: 

 Heb je ook wel eens iets gedaan waarvan je later heel veel spijt had? Wat was dat? 

 Hoe kwam dat? 

 Wat had je beter kunnen doen en wat was er dan gebeurd? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Kun je kiezen om goed te doen?  

 Wat heb je nodig om goed te doen? 

 Maakt goed doen de wereld mooier? Waarom en waardoor? 

 
 

 
OP VERHAAL KOMEN  
 

Wat kan ik doen? 
 

Laat aan de kinderen het filmpje zien van random acts of kindness. Het filmpje duurt 3:37 minuut. 

https://youtu.be/uK5yIvitfIw 

 

 

https://youtu.be/uK5yIvitfIw


 

 

 

 

 Maak groepjes van ongeveer 4 kinderen.  

 Laat de kinderen in de groepjes concrete dingen bedenken die ze zelf kunnen doen.  

 Om op gang te komen geef je ieder groepje een kopie van het werkblad ‘Wat kan ik doen’ waarop enkele 

voorbeelden staan genoemd.  

 Vertel de kinderen dat ze het eerste punt al gedaan hebben. Ze hebben dit gedaan door op te schrijven wat 

ze hebben gezien bij anderen. 

 Laat de kinderen nu zoveel mogelijk ideeën aanvullen en dan kiezen welke ideeën ze op plaats 1 tot 3 willen 

zetten. Deze dingen proberen ze de komende week te gaan doen. 

 Het is interessant om daar volgende week dan ook echt op terug te komen en te vragen: Hoe is het gegaan? 

Wat hebben de kinderen meegemaakt?  

 

 

 


