
      

 

Week 40 

 

Bouwsteen: ‘Franciscus schrijft een lied’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal over Franciscus 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen 

 

Op verhaal komen: Zonnelied luisteren en zingen 

 

Eventueel extra: Zonnelied tekenen 

 

 
 
ELEMENT 
 

Franciscus schrijft een bedanklied omdat hij heel gelukkig is, terwijl hij toch heel ziek is. 
 
INTRODUCTIE  
 

Mensen schrijven liederen over allerlei onderwerpen die ze bezighouden. Emoties als verdriet, liefde, blijdschap 

komen in liedjes naar voren. Woorden en melodie kunnen mensen weer gelukkig maken. De grote liefdes van 

Franciscus van Assisi waren God en de natuur. Vlak voor zijn dood was Franciscus ziek. Hij verlangde naar God  

te gaan. Hij voelde zich gelukkig en schreef het Zonnelied. 
 
 
HET VERHAAL OVER FRANCISCUS  

 

Je vertelt het verhaal over Franciscus en je laat het filmpje van 2:30 minuten zien van schooltv.nl  

 

https://schooltv.nl/video/dierendag-4-oktober-is-ook-een-dag-van-een-katholieke-heilige/ 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Franciscus 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 Tekst Het Zonnelied 

 

Zelf toevoegen: 

 Kopietjes/prints van het zonnelied 

 

Eventueel extra 

 Werkblad Zonnelied (bijlage) 

 Kleurpotloden/stiften 

 

Franciscus 

 

Franciscus schrijft een lied 

 

https://schooltv.nl/video/dierendag-4-oktober-is-ook-een-dag-van-een-katholieke-heilige/


 

 

 

 

 
 
 
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 wilde Franciscus zijn dure kleding en zijn geld weggeven?  

 Waarom ging Franciscus een lied schrijven terwijl hij heel erg ziek was?  

 Waarom wordt Franciscus ineens heel gelukkig?  

 

 Ervaringsvragen: 

 

 Heb jij weleens een liedje gezongen of geluisterd omdat je verdrietig was? Waarom deed je dat? Wat 

gebeurt er dan?  

 Heb jij weleens een liedje gezongen of geluisterd omdat je blij en vrolijk was? Waarom deed je dat? Wat 

gebeurt er dan?  

 Vraag de kinderen zelf voorbeelden geven van liedjes die ze zingen of luisteren als ze blij of verdrietig zijn. 

 Franciscus is ineens heel dankbaar voor alles op de wereld. Heb je dat gevoel ook wel eens en waardoor 

komt dat dan?  

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 
 Wanneer noem je iemand je zus(ter) of je broer(der)?  

 Waarom noemt Franciscus de zon, maan, wind, dieren, water zijn broeder en zuster?  

 Franciscus wil God bedanken voor de aarde en alles wat daarop is. Wat vind jij daarvan?  

 Franciscus vertrouw erop dat hij na zijn dood bij God in de hemel komt. Dat maakt hem zo gelukkig dat hij 

een lied schrijft. Hoe kijk jij hier tegen aan? 
 

 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Laat het lied horen dat Franciscus bedacht heeft toen hij heel erg ziek was en wist dat hij dood zou gaan. Hij 

vertrouwde heel erg op God. Hij wist zeker dat hij na zijn dood bij God in de hemel zou komen. Dat maakte hem 

weer gelukkig.  

De volgende ochtend zong hij het Zonnelied; een lied om God te bedanken.  

 

Er is zowel een kinderversie als de vertaling van het origineel bijgevoegd. Origineel is bijgevoegd ter info voor de 

leerkracht maar kan ook worden voorgelezen.  

 Laat de kinderen luisteren naar de kinderversie het Zonnelied.  

 Dit liedje zing je heel gemakkelijk mee! Geef de kinderen de tekst en  

 zingen maar!  
https://www.youtube.com/watch?v=Q7kUdvoaAmI 
 
Eventueel extra:    

https://www.youtube.com/watch?v=Q7kUdvoaAmI


 

 

 

 

Geef het werkblad met de tekst aan de kinderen en vraag ze bij elk couplet een tekening te maken zodat ze een eigen 

stripverhaal ontstaat van het liedje. (Laat bv ondertussen het liedje horen). 


