les 7 | spreken en luisteren: denkgesprek

Lesdoel
De kinderen:
• leren een denkgesprek te voeren waarbij ze
aandacht hebben voor de volgende aspecten:
nadenken, mening geven, luisteren naar de ander,
reageren op de ander.

I ♥ enge dieren in huis

LES 7 SPREKEN EN LUISTEREN

INTRODUCTIE

15

I

ENGE DIEREN IN HUIS

1 Zeg de kinderen zo meteen niet

2

1

meteen te reageren, maar eerst zelf stil
na te denken. Klik op het digibord. Er
verschijnt een schema. Waar zou je
het nijlpaard, de hond en de haai
plaatsen in het schema? Klik verder op
het digibord voor het antwoord.
In deze les gaan jullie over enge dieren
denken en praten in een denkgesprek.
2 Benadruk dat je de kinderen eerst
hebt laten denken, en toen pas hebt
laten reageren. Dat is dadelijk ook de
bedoeling.
3 Lees samen ‘Wat ga je doen?’ en ‘Wat
leer je ervan?’
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4

INSTRUCTIE | BEGELEID OEFENEN
4 Bekijk samen het Zo zit het!-filmpje en

lees ‘Zo zit het!’ Kijk samen hoe ‘Zo zit
het!’ in het filmpje terugkomt.
5 Vertel dat het goed is eerst na te
denken over wat je eigen mening over
iets is. Als je anderen vertelt waarom je
die mening hebt, begrijpen anderen je
beter. Probeer ook echt naar de mening
van een ander te luisteren. Wat is die
mening en waarom? Het kan zijn dat je
mening verandert door het luisteren
naar de ander, maar het hoeft niet.
6 De kinderen vormen groepjes en
maken ‘Probeer het’. Wijs de kinderen
erop eerst de tijd te nemen om zelf na
te denken en dan pas te delen. Loop
luisterend rond. Vertel aan het eind
van de instructie wat u opviel en wat
eventueel beter kan bij het voeren van
het denkgesprek.
ZELFSTANDIG WERKEN
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LES 7 SPREKEN EN LUISTEREN

I ♥ ENGE DIEREN IN HUIS
WAT GA JE DOEN?
Je voert een denkgesprek
over contacten tussen mensen
en enge dieren.

WAT LEER JE ERVAN?

126|127
OPDRACHT 1
a Kijk naar de bronnen. Beschrijf samen wat je ziet.
Welke bron vind je het engst?

Is
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b Waarom? Schrijf je antwoord kort op.

c Zo

Je leert hoe je een denkgesprek voert.
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ZO ZIT HET!

OPDRA
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Hoe voer je een denkgesprek?
• Je denkt eerst zelf na.
• Je vertelt wat je van iets vindt: je geeft je mening en
onderbouwt deze met argumenten.
• Je luistert goed naar wat de ander zegt. En je reageert
daarop.
• Je beschrijft samen wat je ziet en wat er gebeurt.
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De groep gaat zelfstandig in tweetallen aan het werk. Bij elke opdracht
geldt dat de kinderen eerst zelf de
vragen doorlezen. Dan denken ze even
na en vormen een mening. Pas daarna
delen ze die mening. Benadruk dat er
bij een mening geen goede of foute
antwoorden zijn. De kinderen moeten
hun antwoord wel kunnen onderbouwen.
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PROBEER HET
Kijk naar de afbeelding hierboven.

a Beschrijf samen wat je ziet en wat er gebeurt.
b Vind jij dat een baby alleen bij een hond mag zitten?
Praat erover.

c Voor ik iets zei, had ik goed nagedacht. ja | nee
Ik luisterde goed naar mijn maatje. ja | nee

c Praat samen over je antwoord. Kozen jullie dezelfde
bron? Waarom wel of waarom niet?

126|127
OPDRACHT 2
a Waarom griezelen mensen eigenlijk bij veel dieren?
Praat erover.

b Wat maakt een dier griezelig?
c Wat vind jij het griezeligste dier dat je kent? Vertel het je
maatje. Vertel ook waarom het voor jou het griezeligste
dier is.

c Pr
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Didactiek
• Zorg dat het gesprek verloopt volgens het principe ‘denken, delen en (in
de kijk terug-fase) uitwisselen’. Belangrijk hierbij is dat kinderen nadenken
voor zij gaan praten, goed luisteren naar elkaar en daar weer op reageren.
• Observeer verschillende groepjes. U kunt er dan op terugkomen bij de
reflectie. Specifiek aandachtspunt: welke kinderen luisteren goed naar
wat de ander zegt en reageren echt op elkaar?

Materiaal
• bronnenboek bladzijde 126 en 127
• werkboek bladzijde 86 en 87
• antwoordenboek bladzijde 86 en 87
• digibordsoftware les 7 en Zo zit het!filmpje

BUITENISSIG

10

VERLENGDE INSTRUCTIE

2

Kinderen die opdrachten niet
zelfstandig kunnen maken, helpt
u aan de instructietafel. Maak
opdracht 1 samen.
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BUITENISSIG

126|127 1
OPDRACHT 3
a Bekijk de bron. Beschrijf wat je ziet en wat er gebeurt.
Is dit gevaarlijk voor de jongen? Of voor de spin?

b Waarom doet de jongen dit, denk je? Praat erover.
c Zou jij het durven en doen? Zou je het eerder doen als je
er heel veel geld voor kreeg? Vertel elkaar waarom wel
of niet.

126|127 1 2
OPDRACHT 4
a ‘Vogelspinnen of slangen als huisdier houden is stom,
want je kunt er niet eens mee knuffelen.’
Wat vinden jullie van deze mening?
Ben je het eens of oneens? Vertel elkaar je mening.

b Wat zijn de verschillen tussen
het hebben van een hond of
kat als huisdier en het hebben
van een slang of gekko?
Schrijf eerst kort je gedachten
op.

TIP: Denk aan wat je met

het dier kunt doen, hoe je het
moet verzorgen, en aan wat
het dier nodig heeft.

126|127 4
OPDRACHT 5
a Wat kun je met een wandelende tak als huisdier?

b Welke van de dieren zou jij als huisdier willen hebben als
je moest kiezen? Vertel ook waarom je voor dit dier kiest.

OPDRACHT 6

126|127

5

Deze vleermuizen zitten ongevraagd in het huis.

Als alle kinderen in gesprek zijn, loopt
u observerend rond. Luister en noteer
als iets u opvalt, om daar bij de
reflectie op terug te kunnen komen.

a Wat zou jij ervan vinden als deze dieren bij jou in huis
zouden schuilen?

b Deze vleermuizen zijn zeldzaam en beschermd. De
bewoners van dit huis mogen ze daarom niet zomaar
weghalen of wegjagen. Wat vind jij daarvan? Praat
erover.

c Wat is het engste dier dat jij weleens ongevraagd in huis
hebt gehad? Vertel erover. Vertel ook wat er met het dier
is gebeurd.

KIJK TERUG
a Heb je steeds goed naar je maatje geluisterd? ja | nee
denkgesprek? ja | nee

Wat ga je doen?
woordenschat oefenen op bladzijde 102 en 103
woordenschat oefenen op de computer

het je
ligste

spelen met taal op bladzijde 105

c Praat samen over de verschillen.
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1 Bespreek opdracht 3c samen. Laat

GA VERDER

?

De kinderen maken in ieder geval de
opdrachten 1, 2, 3 en 4.
REFLECTIE

b Heb je een andere mening over iets gekregen door het

de

Opdracht 1
a Lees de opdracht uit het werkboek
samen. Beschrijf bij de eerste bron wat
u ziet en of u het eng vindt en
waarom. Geef bij de andere bronnen
elke keer een ander kind de beurt.
Maak duidelijk dat ‘Zo zit het! wordt
gevolgd. Bij punt 1 staat ‘Je denkt eerst
zelf na’. Daar krijgen jullie nu eerst even
de tijd voor. Pas bij c gaan ze delen met
hun maatje.
b De kinderen schrijven op waarom ze
die bron gekozen hebben. Help
kinderen bij het formuleren van het
antwoord. Het antwoord mag ook
met steekwoorden worden
opgeschreven. Het gaat om het
denkgesprek, zo meteen bij c.
c Daarna praten ze er in tweetallen
over. Wijs om de beurt een kind aan
dat mag reageren. Probeer bij de
bespreking zo veel mogelijk interactief
te reageren: de tijd geven om te
antwoorden, met interesse
doorvragen, gedachtelijn van het kind
volgen, verwondering laten zien,
samenvatten wat een kind gezegd
heeft en doorspelen naar een ander.

steeds één kind zijn of haar mening
geven; dat hoeft dus niet per se de
mening van het maatje te zijn.
2 Vertel de kinderen wat u opviel tijdens
het observeren en laat de kinderen
vertellen wat zij lastig vonden of juist
makkelijk.
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