les 7 | spreken en luisteren: denkgesprek

Gewoon een gewoonte

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.

LES 7 SPREKEN EN LUISTEREN

INTRODUCTIE

15

GEWOON EEN GEWOONTE

1 Leg uit wat een ‘gewoonte’ is. Een

gewoonte is iets wat je ‘gewoon’
(gewend) bent te doen. In veel
gezinnen zijn gewoontes. Denk aan:
geen schoenen dragen in huis, handen
wassen voor het eten, brood eten op
zaterdagavond. Gewoontes die je niet
kent, kun je soms een beetje vreemd
vinden. Vraag kinderen om gewoontes
te noemen die bij hen thuis ‘gewoon’
zijn. En wie heeft weleens een heel
vreemde gewoonte meegemaakt bij
een ander? Vertel dat de kinderen
vandaag gaan praten over gewoontes
van mensen in andere landen.
2 Lees samen ‘Wat ga je doen?’ en
‘Wat leer je ervan?’
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INSTRUCTIE | BEGELEID OEFENEN
3 Bekijk samen het Zo zit het!-ﬁlmpje en

lees ‘Zo zit het!’ Kijk samen hoe ‘Zo zit
het!’ in het ﬁlmpje terugkomt.
4 Herhaal hoe een denkgesprek gaat:
Eerst nadenken, dan vertellen wat je
vindt. En steeds goed luisteren naar je
maatje.
5 De kinderen maken ‘Probeer het’ in
tweetallen. Laat aansluitend een paar
kinderen vertellen wat zij besproken
hebben. Hebben zij elkaar daarbij
vragen gesteld? Welke vragen waren
dat en hielp dat bij het gesprek?
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LES 7 SPREKEN EN LUISTEREN

GEWOON EEN GEWOONTE
OPDRACHT 1

Je praat over gewoontes
van mensen.
En je denkt erover na.

a De vrouwen dragen spullen op hun hoofd.

WAT LEER JE ERVAN?
Je leert hoe je een denkgesprek voert.

ZELFSTANDIG WERKEN

ZO ZIT HET!
Hoe voer je een denkgesprek?
r Je denkt eerst zelf na.
r Je vertelt wat je van iets vindt.
r Je luistert goed naar wat de ander zegt.

b Wat is het voordeel?

hand.
Waarom, denk je?
126|127 4
Praat samen over deze gewoonte.

OPDRACHT 2

a De vrouw draagt ringen om haar nek.
Waarom, denk je?

b Vind je de ringen mooi?

a Wat eet de jongen, denk je?

c Stel, jij draagt ook ringen om je nek.

b Hoe denk je dat het smaakt?
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c In Nederland dragen de mensen een tas in de

126|127 3
Praat samen over bron 3.

PROBEER HET

Waarom eet hij dat?

Bekijk samen bron 1. Wat doen de
kinderen? (Ze slapen.) Hoe doen ze
dat? (samen in één ‘bed’ onder één
deken) Waarom zouden ze deze
gewoonte hebben? (waarschijnlijk uit
geld- of ruimtegebrek) Wat vinden de
kinderen van deze ‘gewoonte’?
Bespreek vervolgens opdracht 1 en 3.

Waarom, denk je?
Hoe vind jij het om je spullen zo te dragen?
En het nadeel?
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Kinderen die dat kunnen gaan in
tweetallen zelfstandig verder. Zeg dat
ze bij elke opdracht naar de juiste
bron kijken. Hierdoor ontdekken ze
wat de gewoonte is en kunnen ze
bedenken wat ze daarvan vinden. Dat
bespreken ze met hun maatje.
VERLENGDE INSTRUCTIE

126|127 8
Praat samen over deze gewoonte.

WAT GA JE DOEN?

Hoe zou je dat vinden?
Denk je dat de ringen lekker zitten?

Hoe zou jij het vinden om dit te eten?

c Kruis aan.
We dachten eerst zelf na.
We vertelden allebei wat we vonden.
We stelden vragen aan elkaar.
We luisterden goed naar elkaar.
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Didactiek
• Bij een denkgesprek is het belangrijk dat de kinderen uitgedaagd worden
om over een bepaalde kwestie na te denken en daarover te praten.
• Als kinderen zelfstandig werken, loopt u observerend rond. Help alleen
als een gesprek niet goed verloopt.
• Noteer wat u opvalt bij het observeren en kom daarop terug bij de
reﬂectie.

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

GEK

8

7

6

Opdracht 1
Laat een paar kinderen beschrijven
wat ze zien. Wat vinden ze hiervan?
Zal dit prettig voelen? Laat ze even
nadenken voordat zij hun mening
geven.
Opdracht 3
Bespreek wat de voordelen en nadelen
zijn. Voordeel van dezelfde kleren:
niet lang hoeven ‘kiezen’ wat je
aantrekt. Nadeel: herken je je vrienden
nog wel? Laat de kinderen ook wat
‘dieper’ denken: met dezelfde kleren
lijkt iedereen ‘gelijk’. Wat is hier het
voordeel van? Is er ook een nadeel?
De kinderen praten hierna zo veel
mogelijk zelfstandig verder.
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Als alle kinderen in gesprek zijn, loopt
u observerend rond. Kijk of kinderen
goed naar elkaar luisteren en echt hun
mening geven.
127

Kinderen die de opdrachten mogelijk
niet afkrijgen, kunnen opdracht 4
overslaan.

GEK

OBSERVATIEPUNT

NOODWEER

126|127 5
Deze Engelse kinderen gaan naar school.
Ze moeten allemaal hetzelfde aan.
Praat er samen over.

OPDRACHT 3

a Waarom dragen alle kinderen hetzelfde, denk je?
b Wat is het voordeel? En wat is het nadeel?
c Stel, op jouw school dragen ook alle kinderen
hetzelfde.
Hoe zou je het vinden?

Je voerde denkgesprekken over gewoontes.
Dacht je eerst zelf na? ja | nee
Stelde je vragen? ja | nee
Luisterde je goed naar de ander? ja | nee
Waren jullie allebei aan het woord? ja | nee

REFLECTIE

05

GA VERDER

1 Was er een moment waarop je

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

126|127
Bekijk de andere bronnen.
Praat er samen over.
t Welke gewoonte zie je?
t Waarom zouden de mensen dat doen?
t Welke gewoonte vind je het gekst?
Waarom?
t En welke gewoonte vind je wel handig of leuk?
Waarom?

OPDRACHT 4

Let op of de kinderen de tijd nemen
om na te denken en goed reageren op
wat hun maatje zegt.

KIJK TERUG

misschien te snel reageerde op wat je
maatje zei? Hoe kwam dat?
2 Vertel wat u opviel tijdens het
observeren en geef voorbeelden van
positieve dingen die u zag.

woordenschat oefenen op de computer
spelen met taal op bladzijde 105

VOORBEREIDING LES 8
Neem de volgende les een voorwerp
mee dat kinderen wellicht niet zullen
kennen. Denk aan een ontnieter of
een zester (citrusrasp).

het voordeel – Een ﬁjne kant van iets.
Een voordeel van lang zijn, is dat je overal
gemakkelijk bij kunt.

het nadeel – Een minder ﬁjne kant van iets.
Het nadeel van lang zijn, is dat je makkelijk je
hoofd stoot.
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