
      

 

Week 48 

 
Bouwsteen: Ik gun het jou 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Abraham en Lot 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Ik gun het jullie 
 
 

 
 
ELEMENT 

Abraham wil geen ruzie en vraagt Lot te kiezen. 

 
INTRODUCTIE  

Als we werkelijk allemaal het belang van de ander het meest belangrijk zouden vinden, zouden we allemaal 

rekening houden met elkaar en elkaar het beste gunnen. Zo komt er geen ruzie en heeft iedereen het goed. Wij 

mensen lijken hier niet toe in staat. Zeker in de westerse samenleving lijkt het vaak ieder voor zich. Toch zijn er 

signalen die wijzen op een verandering. We worden in de media opgeroepen naar elkaar om te zien. Ook in de 

opvoeding lijkt het ‘wij’ weer aan terrein te winnen. 

Hoe kom je nader tot elkaar als je allebei een belang hebt.  

 
 
HET VERHAAL ABRAHAM WORDT GEROEPEN  

naar Genesis 13:1-17 

 

 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Abraham en Lot 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Iets meer voorwerpen dan er leerlingen zijn.  

Deze kunnen gewoon uit de klas worden gepakt 

maar je kunt ook vooraf aantrekkelijke 

voorwerpen bijeen zoeken. 

 

Abraham en Lot 

 

Ik gun het jou 



 

 

 

 

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: 

 Wat gebeurde er met de groeiende familie van Abraham. 

 Hoe losten Abraham en Lot het probleem op? 

 Was iedereen blij met die oplossing? 

 

Ervaringsvragen: 

 Wil jij weleens hebben wat jouw broer/zus heeft? 

 Als je tegelijk op de fiets wilt.  Hoe los je dat op? 

 Welke oplossing heeft je moeder/vader als jullie er zelf niet uitkomen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Waarom liet Abraham Lot kiezen waar hij wilde wonen?  

 Gun je iedereen het beste? Waarom? 

 Is wat jij wilt belangrijker dan wat een ander wil of andersom? 

 Wat is eerlijk? Hoe doe je dat? 

 Is eerlijk altijd evenveel? Waarom? 

 
 

OP VERHAAL KOMEN: IK GUN HET JULLIE  

 

Een oneerlijke quiz nodigt de leerlingen uit te laten zien hoe je het toch goed kan maken voor iedereen.  

 
 Verdeel de leerlingen in twee groepen.  

 Vertel ze dat ze een quiz gaan doen.  

 Vertel ze niet dat de ene groep expres makkelijke vragen krijgt en de andere groep overdreven moeilijke 

vragen.  

 Een groep krijgt dus steeds een heel moeilijke vraag, de andere juist een heel makkelijke.  

 U stelt om de beurt aan de groepen een vraag. Ze kunnen per vraag één punt verdienen. 

 Elke keer als ze een punt hebben gekregen wordt na de tussenstand aan ze gevraagd of ze het punt willen 

houden of aan de andere groep willen geven. 

 
De bedoeling is dat het team met de makkelijke vragen opmerkt dat de vraagstelling van de andere groep te hoog is.  

Sociaal vaardige kinderen zouden overwegen hun punt(en) aan de andere groep te geven.  

 

Maak tussendoor een opmerking zoals: ‘Jullie hebben wel pech.’ Weer een moeilijke vraag. Dit kan de groep met de 

makkelijke vragen motiveren om toch een paar punten af te staan. 

 

Hieronder voorbeelden van moeilijke vragen. U kunt zelf vragen bij bedenken. In cursief het antwoord.  

 Wat is ontstoken wanneer je last hebt van gingivitis? Het tandvlees. 

 Welke kleur heeft de huid van een ijsbeer? Zwart. 

 Uit welk land komen de poffertjes? Frankrijk. 

 Wat was de allereerste Disneyfilm van meer dan een uur? Sneeuwwitje. 



 

 

 

 

 Van welk land is Paramaribo de hoofdstad? Suriname. 

 Welke stad kreeg in Nederland als eerste stadsrechten? Dordrecht. 

 Hoeveel tanden en kiezen heeft een volwassen persoon? 32. 

 Wat is de middelste kleur van de regenboog? Groen.  

 Welk roofdier woont bijna over de hele wereld? De vos. 

 

Voorbeelden van makkelijk vragen ligt aan het niveau van de kinderen. Maar denk bijvoorbeeld aan: 

 Hoeveel is 1 + 1? 2. 

 Hoe noem je alle letters bij elkaar? Het alfabet. 

 Hoe spel je het woordje ‘boom’? B-oo-m. 

 Hoe gaat het liedje verder: Op een grote paddestoel ….? 

 Rara, welk dier legt eieren en zegt toktok? De kip. 

 Met welk stukje van je lijf nies je? Je neus. 

 Hoe noem je de plek in de stad waar je dieren kan bezoeken? Dierentuin of kinderboerderij. 

 Soep eet je met een ….? Lepel. 

 Hoe noem je het nest van een vogel? Een nest. 

 Een walvis zwemt in de …..? Zee. 


