
      

 

Week 42-43 

 
Bouwsteen: Het water 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Noach 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Collage maken over water. 
 
 
 
 

 
 
ELEMENT 

Het water overspoelt de aarde. 

 
INTRODUCTIE  

Zonder water kunnen wij niet leven. Maar water kan ook gevaarlijk en dodelijk zijn. Zoals in het verhaal van Noach.  
De leerlingen gaan aan de slag met de rol van water in het leven. 

 

 
 
HET VERHAAL OVER NOACH 

Naar Genesis 6:5-9 en 17 
 

Vertel het verhaal. 
 
Tip: Heeft u moslim kinderen in de klas? Vertel ze dan dat dit verhaal ook in de Koran geschreven staat. 
Het verschil is dat niet alleen het gezin van Noach wordt gespaard maar ook andere mensen die goed zijn en willen 
luisteren naar God.  

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Noach 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Computers en printer óf Tijdschriften,  

 Stiften 

 Lijm 

 Papier (A3) 

 

 

Week 42-43: Noach 

 

Het water 

 



 

 

 

 

 
 
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: 

 God stuurt heel veel water dat alles verwoest.  

 Waarom wil God opnieuw beginnen?  

 Wat is een altaar?  

 Waarom gaat Noach een altaar bouwen?  

 

Ervaringsvragen: 

 Heb je wel eens meegemaakt dat de kraan te lang open heeft gestaan en dat dat er een overstroming 

ontstond? Hoe was dat?  

 Heb je wel eens meegemaakt dat het zo hard regende dat het water bleef staan in de straat? Hoe was dat? 

 Heb je wel eens op de TV een overstroming gezien? Hoe was dat?  

 Op welke manier kunnen overstromingen ook goed zijn voor een land? (denk bijvoorbeeld aan de Nijl) 

 Noem drie dingen waarvoor water heel erg fijn is?  

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Zie jij water als vriend of als vijand van mensen?  

 God heeft een beetje spijt dat hij de mens op aarde heeft gezet. Hij wil opnieuw beginne n met de goede 

mensen. Hij wast de aarde schoon. Wat vind je daarvan? 

 

 

OP VERHAAL KOMEN  

 

Collage maken van water 
 
Als verwerking gaan de kinderen een collage maken over de aspecten van water.  
 
De opdracht kan individueel, in tweetallen of in kleine groepjes worden gedaan. 
 
Je kunt de leerlingen gebruik laten maken van tijdschriften, stiften, lijm en papier maar je kunt er ook voor kiezen 
om ze een computercollage te laten maken met afbeeldingen die ze van internet halen. Deze kunnen dan geprint 
worden.  
 
Liedje/filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=RWt-i0NkMRw 
Link naar het lied met filmpje over Noach waarin het verhaal verteld wordt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWt-i0NkMRw

