
      

 

Week 48 

 

Bouwsteen: Wij zijn familie 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Abraham en Lot 

 

 Wat is familie 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Wij zijn familie 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

Abraham zei tegen Lot: ‘We moeten géén ruzie maken, we zijn toch familie?’   

 
INTRODUCTIE  

Abraham heeft zijn familie verlaten en de zoon van zijn overleden broer wel meegenomen. Lot is voor Abraham als 

een broer. Lot is voor Abraham dus méér dan zomaar een neef.  

Te zeggen dat iemand is als een broer geeft wel aan dat er een bijzondere band is ontstaan. Er is een zekere 

intimiteit, een verbondenheid. Dat wil je niet in gevaar brengen.

 
 

 

 

 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Abraham en Lot 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Woordkaartjes (bron www.juf-milou.nl)  

 

Zelf toevoegen: 

 A3 papier (voor elke leerling één) 

 Witte rondjes (ong. 7cm doorsnee) (meerdere 

voor elke leerling) 

 Kleurpotloden 

 Evt. kleine letterstempels 

 

Abraham en Lot 

 

Wij zijn familie 

http://www.juf-milou.nl/


 

 

 

 

HET VERHAAL OVER ABRAHAM  EN LOT 

naar Genesis 13:1-17 

Vertel het verhaal 

 
 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

Voorafgaand aan het gesprek worden begrippen verduidelijkt door middel van woordkaarten : Wat is 

familie. 
 

Tips bij het gesprek 

Laat de leerlingen die al wat kunnen lezen de woorden op de woordkaarten hardop voorlezen.   

 

Als het voor de leerlingen moeilijk is om de algemene ervaringsvragen te beantwoorden, kun je een woordkaart 

pakken en vragen: ‘wie heeft er een broer of zus?’, of ‘wie heeft er een neef of nicht?’  

 

 Leg de woordkaarten van familieleden in de kring.  

 Benoem of laat de leerlingen de woorden benoemen.  

 Vraag de leerlingen waarom deze kaartjes bij elkaar horen? (Het zijn familie-woorden).  

 Wat is familie? 
 
 

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 kennen Abraham en Lot elkaar? 

 Waarom wil Abraham geen ruzie maken? 

 
Ervaringsvragen: 

 Wie is jouw familie? 

 Wanneer zie jij je familie? 

 Wat doe je samen met familieleden? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Is familie belangrijk? Waarom? 

 Kan iemand géén familie zijn, maar toch voelen als familie? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : MIJN FAMILIE  

De leerlingen gaan hun eigen stamboom maken. Wie is hun familie? 

 

 De instructie voor deze opdracht vindt plaats in de kring. De verwerking zelf kan tijdens de werk -les gedaan 

worden.  

 Kinderen die al woorden na kunnen stempelen, kunnen de woorden van de woordkaarten bij de juiste 

personen in hun stamboom stempelen.  

 

 



 

 

 

 

 

Activiteit (individueel) 

 Geef elke leerling een A3 papier en 3 witte rondjes.  

 Vertel de leerlingen dat ze op één rondje zichzelf gaan tekenen en op de andere twee rondjes hun vader en 

moeder.  

 Daarna gaan ze het rondje met daarop zichzelf onder op het A3 papier in het midden plakken.  

 Het rondje met hun vader plakken ze links schuin boven zichzelf en het rondje met hun moeder plakken ze 

rechts schuin boven zichzelf. Dit is het begin van de stamboom.   

 Daarna tekenen ze opa’s en oma’s, broers en/of zussen en  plakken deze erbij.  

 De opa’s en oma’s plakken ze schuin boven hun vader of moeder.  

 Hun eigen broers en/of zussen plakken ze naast zichzelf.  

 

 

Eventueel extra activiteit (klassikaal): Een groot volk 

Laat de leerlingen nadenken over hoe hun stamboom verder gaat wanneer zij kinderen zouden krijgen.  

 

 De leerlingen zitten in de kring met hun stamboom voor zich op de grond. 

 Laat elk kind tegelijk in de kring bij zijn/haar eigen stamboom lege rondjes legge n onder hun eigen plaatje 

om deze voorspelling van de toekomst inzichtelijk te maken. Dit kan vóór hun stoel op de grond.  

Stel vragen als: 

 Hoeveel kinderen krijg jij?  

 Hoe ziet jouw stamboom er dan uit? 

 En als jouw kinderen een man of vrouw krijgen, hoe ziet de stamboom er dan uit? 

 En als zij ook weer kinderen krijgen? 

Neem één stamboom als voorbeeld en leg deze in het midden van de kring. Leg  lege witte rondjes onder hun 

stamboom om inzichtelijk te maken hoe het verder gaat. Op die manier ontstaat een ‘groot volk’, zoals in het 

verhaal van Abraham en Lot. 


