
Landbouw  graad 1 

 

De aarde viert feest 
 

Lesvoorbereiding 

Zoek een mooi potje, vul het met (bos)grond en versier het.  

Print en knip de vriendenkaartjes 1 keer uit.  

Print de vriendenverhalen 1 keer uit.  

Print het grondkaartje zoveel keer uit als je relatiecirkels maakt (zie stap 2 in Kennis). 

Toon de woontoren voor insecten op het smartboard (voor het onderdeel actie)  

 

 

Verwondering 

Toon het potje met grond aan de leerlingen en vertel:  

De bodem/aarde/grond geeft een feestje voor alle mensen, dieren of planten die 

haar nodig hebben om van te leven. Het zal een groot feest worden. We gaan na wie 

allemaal uitgenodigd is.  

Bespreek:  

Waar vind je grond?  

De grond nodigt mensen, dieren, planten uit die haar nodig hebben om van te leven. 

Grond moet dan wel heel belangrijk zijn. Wie of wat kan niet zonder grond? Waarom?  

 

Kennis 

STAP 1: WIE KOMT ER NAAR HET FEEST?  

Verstop de vriendenkaartjes in de klas of op de speelplaats.  

Verdeel de klas in groepjes van 2 leerlingen. De groepjes gaan op zoek naar de 

vriendenkaartjes.  

Verzamel de vriendenkaartjes en overloop ze samen. Hang ze op het bord.  

Wie is er uitgenodigd? 

Enkel diegene die de grond nodig hebben om te leven zijn uitgenodigd. Waarom denk je 

dat zij grond nodig hebben om van te leven?  

 

Laat de leerlingen zoveel mogelijk vertellen waarom zij denken dat de mens, plant, dier de 

bodem nodig hebben.  

 

STAP 2: DE GENODIGDEN  

Teken een grote cirkel op het bord en hang de vijf vrienden van het eerste vriendenverhaal 

en het grondkaartje (= de aarde) rond de cirkel.  

Lees het eerste vriendenverhaal voor. De leerlingen luisteren goed.  



Leg nu samen met de leerlingen verbanden tussen de verschillende vriendenkaartjes.  

Enkele aanwijzingen om dit te doen (voor een voorbeeld, zie voorbeeld relatiecirkel):  

Teken een kromme pijl van een vriendenkaartje naar een ander. De pijl geeft een 

oorzaak-gevolg-relatie tussen de twee vriendenkaartjes weer. Bijvoorbeeld: als de aarde 

gezond is, worden de appels van de appelboom dikker, want de appelboom eet en 

drinkt van de aarde.  

Let erop dat de relatie tussen de twee elementen een directe relatie is. Deze regel is 

zeer belangrijk. Als we deze niet naleven, kunnen we immers alles met elkaar verbinden. 

Een voorbeeld van een indirecte relatie: de mens heeft de aarde nodig omdat de 

groenten die hij eet in de aarde groeien. Dit is een relatie van de mens met de groenten, 

en de groenten met de aarde. Deze tussenstap moet tot uiting komen in de pijlen.  

Kijk telkens of de pijl ook in de andere richting kan wijzen en teken dan ook die pijl. Bij 

een tweezijdige relatie tekenen we dus twee pijlen en niet één lijn met twee pijlpunten. 

Zo worden de verbanden overzichtelijker weergegeven.  

Voorbeeld: de aarde heeft de regenworm nodig om de aarde te bemesten en 

vruchtbaar te maken. De regenworm heeft de aarde nodig om in te wonen en om van te 

eten. Hier trek je dus twee pijlen: één van de aarde naar de worm en één van de worm 

naar de aarde.  

Alle pijlen moeten binnen de cirkel worden getekend.  

Laat de leerlingen bij het tekenen van de pijlen het verhaal vertellen. Het gaat daarbij om 

het verhaal van de leerlingen, geholpen door het vriendenverhaal. Als de leerling dus 

extra informatie of een extra verband weet te formuleren dat niet uit het verhaal komt, 

is dat dus prima.  

De vriendenverhalen proberen zoveel mogelijk de relatie weer te geven van de aarde 

met alle levende wezens: mens, dier en planten. Via de pijlen wordt zo duidelijk dat alle 

levende wezens de aarde nodig hebben. Deze afhankelijkheid zit vooral in twee functies: 

de aarde geeft voedsel en de aarde geeft onderdak aan alle levende wezens.  

Deze manier van werken wordt ook wel "relatiecirkel" genoemd, en is een  

belangrijk instrument binnen het systeemdenken (meer info vind je onder Nuttige 

 links).  

Het doel van een relatiecirkel is dat de leerlingen bij het tekenen van de pijlen vertellen. 

Het gaat om de relaties die zij zien tussen de vriendenkaartjes. Een juiste of foute 

beschrijving bestaat niet! Voorkom dus dat leerlingen daarover gaan discussiëren. 

Stimuleer eerder dat ze hun verschillende zienswijzen neertekenen met pijlen.  

 

Het maken van een relatiecirkel is een hulpmiddel voor systeemdenken om zicht te 

krijgen op verbanden. Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in 

systeemdenken'  pas je tal van methodieken toe op prikkelende verhalen die leerlingen 

helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan 

betekenen. 



Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

 

Doe hetzelfde met een ander vriendenverhaal. Indien gewenst, kan je zelf ook een verhaal 

uitvinden. Let er steeds op dat de rol van de aarde een duidelijke rol speelt in je verhaal. 

Bepaal zelf hoeveel vriendenverhalen je gebruikt.  

Bespreek vervolgens het feestje van de aarde:  

Wie mag er komen? Waarom?  

Mogen wij ook komen? Waarom?  

 

De leerlingen kunnen nu ook andere genodigden voorstellen dan de vrienden uit de 

vriendenverhalen. Belangrijk is dat ze kunnen verwoorden waarom hun genodigde de aarde 

nodig heeft. Samen wordt beslist of deze mag komen naar het feestje.  

 

Tip: Verzamel foto's van de genodigden en hang ze op de klasmuur.  

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 



 
 

Hoofdvraag:  

Moeten we lief zijn voor moeder aarde? 
 

Subvragen: 

Kan de mens zonder de aarde leven? 

Is de mens een gast op de aarde?  

Kan de aarde zonder de mens leven? 

Moet de aarde lief zijn voor de mens? 

Mag de mens meer plaats innemen op de aarde? 

Moeten dieren doen wat de mens wil? 

landbouw 

industrie aarde 

feest rampen 

gasten verleden 

respect  plezier 



Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

Actie 

Organiseer het feest van de aarde.  

Verzin een verrassing voor de aarde: Wat vindt de aarde leuk?  

Dit kan gaan van een dans om de aarde te bedanken, een lied, tot het maken van een 

composthoop om de aarde te voeden.  

 

Nog enkele ideeën:  

 

Maak korte stripverhalen van de relatie van elke genodigde met de aarde.  

Maak een grote muurschildering van de genodigden en de aarde.  

Grimeer de leerlingen en laat ze zo de verschillende genodigden worden.  

Maak een woontoren voor insecten, een egelonderkomen, ... zodat je genodigden op school 

kan aantrekken. Hou vervolgens samen in het oog welke insecten erop afkomen. 

 

Meer info over hoe je dit aanpakt, zie woontoren voor insecten.  

Meer ideeën om te doen: http://www.permacultuurnederland.org/index.php?id=31 

 

 

Tip:  

Wie kiest voor de woontoren voor insecten maar er toch wat voor terugschrikt, kan het ook 

eenvoudig aanpakken. Enkele eenvoudige voorbeelden om onderdak te bieden aan solitaire 

bijen (deze wonen alleen en maken geen honing aan!) 

 

Reflectie 

 “De aarde zorgt voor ons”. De leerlingen schrijven of tekenen hun zorgen, verdriet of 

blijdschap op een blad papier. Begraaf het ritueel.  

 

 

 

http://www.permacultuurnederland.org/index.php?id=31

