
      

 

Week 46 

 
Bouwsteen: Met je mond dicht 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over de toren van Babel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: iets doen zonder praten 

 

 

 
 
ELEMENT 

God zorgt ervoor dat de mensen elkaar niet meer verstaan. Ze spreken ineens allemaal verschillende talen. 

 
INTRODUCTIE  

Als we iets voor elkaar willen krijgen en we verstaan de ander niet, is dat voor veel volwassenen een probleem. Op 

vakantie in het buitenland bijvoorbeeld in een land waar je de taal niet van spreekt, kun je soms voor lastige 

situaties komen te staan. Soms heb je ook het gevoel dat mensen je niet willen begrijpen. Want met handen en 

voeten kom je vaak ook een heel eind. Als je maar wilt.  

In het verhaal van de toren van Babel was er vast meer aan de hand dan alleen een andere taal. De mensen waren 

veel te tevreden met zichzelf. Dat zal ook niet hebben geholpen.  

 
 
HET VERHAAL OVER DE TOREN VAN BABEL  
 

Vertel het verhaal 

 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Sint Maarten 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 niets 

 

Toren van Babel 

 

Met je mond dicht 



 

 

 

 

 
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 

 Waar waren de mensen mee bezig? 

 Waarom wilden ze dat? 

 Waar was God bang voor? 

 Kunnen de mensen hun plan nog uitvoeren als ze allemaal een andere taal spreken? 

 Waarom gingen de mensen die dezelfde taal spraken bij elkaar wonen? 

 

Ervaringsvragen: 

 Hoeveel talen spreek jij? Kan je iets zeggen in een andere taal? 

 Heb jij iemand weleens niet verstaan of verkeerd begrepen?  

 Hoe praat je met kinderen die een andere taal spreken bijvoorbeeld op vakantie?  

 Zou jij een opdracht kunnen uitvoeren met iemand die je niet verstaat? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Wat is er nodig om elkaar te begrijpen als de een vreemde taal spreekt? 

 Op wat voor manier kun je elkaar niet verstaan ook al spreek je dezelfde taal? 

 Soms krijgen mensen ruzie als ze elkaar niet begrijpen. Kunnen ze dat voorkomen? Is dat beter? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : MET JE MOND DICHT  
 

Een opdracht uitvoeren zonder erover te praten, maar alle andere communicatie mag! 

 

Klassikale activiteit of in subgroepen, waarbij de ene groep kijkt en de andere de opdracht uitvoert. 

 

We doen een aantal opdrachten zonder te spreken. En dan bespreken we kort hoe dat ervaren wordt. 

 

 Opdracht 1: De kinderen moeten zichzelf van klein naar groot zetten in een rij. Iedereen moet samenwerken 

zonder te praten. 

 Opdracht 2: De kinderen moeten zichzelf op leeftijd zetten. In een rij van jong naar oud. Iedereen moet 

samenwerken zonder te praten. 

 Opdracht 3: De kinderen moet zichzelf in de volgorde van schoenmaat zetten. In een rij van klein naar 

groot. Iedereen moet samenwerken zonder te praten. 

 Opdracht 4: Zoet of zout; wat vind je het lekkerste? Koek of chips. Zet de kinderen van zout in een hoek, die 

van zoet in de andere. 

 

Vragen: 

 Hoe was het om een opdracht te doen zonder te spreken? 

 Hoe kwamen jullie eruit? 

 Stel je voor dat je zonder te praten samen een moeilijke rekensom moesten maken, zou dat dan lukken?  



 

 

 

 

 Lukken alle opdrachten uiteindelijk wel?  


