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DE WERELD IS VAN IEDEREEN
Lesinhoud
Walvissen aan wal

De boom geeft

Het lied van de spreeuw

Een les die tot de verbeelding
spreekt, bij het prentenboek
Walvissen aan wal: met een
duidelijke onderliggende
boodschap over onze
verantwoordelijkheid voor de
aarde.
voor onderbouw

Delen is geven. Wat je deelt
wordt kleiner, maar omdat je
het geeft, wordt het groter.
De boom als voorbeeld om
alles te geven en toch
gelukkig te zijn. Met
verschillende materialen
onderzoeken de leerlingen
hoe ze kunnen geven en
delen, en ervaren ze wat
vrijgevigheid kan betekenen.
voor onderbouw

Een les bij het prentenboek
Het lied van spreeuw over
‘kijken met andere ogen’ om
de schoonheid van onze
aarde echt te kunnen zien. In
de les worden leerlingen
gestimuleerd om, vanuit
vogelperspectief, te kijken
naar dat wat de natuur zo
mooi maakt.
voor de middenbouw

De gulle boom

De raaf en Elia

Een boom die maar blijft
geven en geven. Terwijl hij er
maar erg weinig voor terug
krijgt. De boom in het verhaal
van Shel Silverstein, is
gelukkig als hij kan geven.
Een prachtig verhaal over
geven en nemen dat jou en
de leerlingen uitnodigt om te
kijken hoe we meer aan de
natuur kunnen geven.
voor middenbouw

Twee goden dienen, waarom
niet? Koning Achab ziet het
probleem niet zo, maar Elia
weet het zeker: hij móet gaan
kiezen! De leerlingen gaan
ontdekken wat betekent twee goden dienen -, en ook
hoe zij dit terug kunnen zien
in hun eigen leefomgeving.
Welke keuzes zijn voor hen
belangrijk als het gaat om
duurzaamheid en aandacht
voor het milieu/klimaat?
voor bovenbouw

Wat ik de bomen wil
vertellen
Het onwetende boompje
begrijpt er niks van. Het
poolijs smelt! Hij vertelt het
aan de andere bomen. Weten
zij misschien hoe het komt?
Een les waarin de leerlingen
onderzoeken of het mogelijk
is om het verschil te maken in
hun eigen leefomgeving en
ontdekken dat het
onmogelijke kan.
voor bovenbouw

