
      

 

Week 41 

 

Bouwsteen: Boos zijn 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Opstarten: Ruzie maken op papier 

 

 Het verhaal van Kaïn en Abel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 

 Op verhaal komen: Maken van een boosheids-

thermometer. 

  

 

 
 
ELEMENT 
 

In het verhaal wordt Kaïn heel boos op zijn broer. Hij slaat hem dood.  

 
INTRODUCTIE  
 

Boos zijn kan heel goed zijn. Het kan je helpen om voor jezelf op te komen. Maar té boos zijn heeft een risico. 

Namelijk dat je jezelf niet meer in de hand hebt. Iedereen is wel eens boos en dat mag! Tijdens deze bouwsteen is 

dat de achterliggende gedachte. 

 
 
 
 
 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-40 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Kaïn en Abel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 1 vel A3 papier  

 Kleurpotloden in verschillende kleuren 

 Kopietjes van de thermometer 1 p.p. 

 Strook 1 p.p. 

 Schaar 

 Evt. letterstempels 

 Knijpertje 1 p.p. 

 

Kaïn en Abel 

 

Boos zijn 



 

 

 

 

OPSTARTEN  

 

Voel je jezelf boos worden? 

 
De opdracht kan met twee of meerdere leerlingen 

 Zet een tafel in de kring. 

 Op tafel ligt een wit vel papier A3. 

 Op tafel liggen kleurpotloden, met verschillende kleuren, zoveel als er leerlingen meedoen aan de opdracht. 

 Aan weerskanten van de tafel zit een leerling / leerlingen staan rond de tafel. 

 De leerlingen kiezen allemaal een verschillende kleur. 

 De opdracht aan de leerlingen is: Zorg dat van jouw kleur het meeste te zien is op het papier.  

 

Vragen aan de leerlingen die meededen: 

 Wat vond je er van om te doen? 

 Wat voelde je erbij? 

 Waar voelde je dat? 

 
Vragen aan de andere leerlingen in de kring 

 Wat zag jij gebeuren? 

 Hoe denk jij dat ze zich voelen? 

 Zou jij je ook zo voelen als je deze opdracht uitvoert? 

 

 
HET VERHAAL OVER KAÏN EN ABEL 

Naar Gen 4:1-16 
 

Vertel het verhaal 

 
 
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.  

 

Tip bij het gesprek: 

Geef de leerlingen de ruimte om vrij te reageren, zonder te oordelen.  

 
Verhelderingsvragen: 

 

 Wie is er boos in het verhaal? 

 Weet je nog waarom hij boos is? 

 Hoe reageert hij? 

 

Ervaringsvragen: 

 

 Waar wordt jij boos van? 

 Hoe laat jij zien dat je boos bent? 

 Wat doe jij als je boos bent? 



 

 

 

 

 

 Levensbeschouwelijke vragen: 

 

 Is boos zijn erg? Waarom? 

 Wat helpt om rustig te worden? 

 Moet je een ander helpen rustig te worden of kun je beter iemand met rust laten?  

 
 

 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Boos zijn:  

Je kunt in verschillende mate boos zijn. Zo kun je een beetje balen, maar kun je ook woest zijn. De leerlingen 

maken een boosheidsthermometer, waarmee ze aan kunnen geven hoe boos ze zijn.  

 

Tips bij de uitvoering: 

 Het is handig als de leerlingen al weten wat een thermometer is en hoe deze werkt. Als blijkt dat dit nog 

niet zo is, kun je de werking eerst uitleggen. 

 Voor groep 1 kun je 3 kleuren laten kiezen, voor groep 2 5 kleuren.  

 Leerlingen die al kunnen na-stempelen, kunnen de woorden erbij stempelen. 

 

Activiteit (individueel) 

 Elke leerling krijgt een kopie van een thermometer.  

 De leerling kiest 3-5 kleuren uit die zij vinden passen bij de mate van boosheid. (rustig, balen, boos, kwaad 

en woest)  

 Dit kleuren ze in volgorde van rustig naar woede op hun thermometer. 

 Knip de thermometer uit en plak hem op een strook. 

 Ze krijgen een knijpertje om aan te geven of ze boos zijn op dat moment, en hoe boos.  

 

Eventueel extra activiteit (individueel) 

Hang een boosheidsthermometer in de klas. Wanneer er een leerling boos wordt ga je samen de knijper op de 

thermometer zetten en praat je over de boosheid en wat de leerling nu prettig vindt om rustig te worden.  

 


