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Vragen bij de dominoafbeelding: 
• Van wat zie je een deel afgebeeld staan? 
• Bij welke boom zou je graag wonen? 
• Krijg je een goed beeld van de boom als je maar een stukje ziet? 

 
Bekijk de volledige afbeelding: 

• Dichtbij welke boom wil jij het liefst wonen? 
• Wat is er fijn als je dichtbij die plek woont? 

 
Koppel deze afbeeldingen met de kinderen aan het juiste kinderrecht. 
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Zet je pet terug op en doe je sjaal terug aan. 
Verkondig dat je eigenlijk liever jongens hebt 
dan meisjes. Daarom krijgen de jongens 
(bijvoorbeeld) een toffe sticker. Laat de 
kinderen vrij reageren.  
 
Mogelijke vragen:  

• Wat is er niet eerlijk?  
• Waarom is dit niet eerlijk?  
• Moet je gelijk omgaan met jongens en 

meisjes? 
 
Koppel deze afbeelding met de kinderen aan 
het juiste kinderrecht. 
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Vertel het verhaal van Hayat.  
Hallo!! Ik ben Hayat, een meisje van 11 jaar uit Ethiopië. 
Ethiopië is een land in Afrika. 4 jaar geleden ging ik elke 
dag met mijn grote zus water halen uit de rivier. Dit water 
was niet zo proper. Toch moesten wij er ook eten mee 
klaarmaken. Mijn mama kookte het water altijd enkele 
keren zodat we er niet ziek van zouden worden. Wist je 
dat ik toen een halve emmer water op mijn hoofd kon 
dragen. Knap hè! Ondertussen hebben we in ons dorp 
een waterput gebouwd met een waterpomp. Mijn papa 
hielp hieraan mee. Nu is het veel dichter en gemakkelijker 
om water te halen. Bovendien is het water zuiver.  
 

• Koppel dit verhaal met de kinderen aan het juiste 
kinderrecht.  

• Daag de kinderen uit om een beker water door te 
geven in de kring op hun vlakke hand. Ze mogen de 
beker enkel aanraken om hem op de hand van de 
volgende te zetten. 

 



Wereldlesidee // Kinderrechten // 1e graad 
Dominobladeren volledig 
 
 

Bedenk vooraf een zin die iets tofs verkondigt 
i.v.m. de volgende schooldag. Bijv. Morgen krijgt 
onze klas 5 minuten langer speeltijd omdat jullie 
zo goed meewerken tijdens deze les.  
 
Verkondig dat je iets heel belangrijk te vertellen 
hebt over de volgende schooldag. Deze 
boodschap zal je hen via een fluisterspel 
vertellen.  

- Fluister de zin in, aan een kind in de kring. 
Dit kind moet de zin zo goed mogelijk door 
fluisteren naar de volgende.  

- Laat de zin doorvertellen aan ongeveer 5 
kinderen.  

- Vertel na ongeveer 5 kinderen dat de 
anderen de boodschap niet hoeven te 
weten.  

 

Laat de kinderen even vrij reageren.  
Mogelijke vragen aan de kinderen die de boodschap niet kregen:  

• Wat vind je niet fijn aan deze situatie? o Vind je dat je recht hebt op de informatie die ik aan de andere kinderen vertelde? 
Waarom?  

Koppel deze afbeelding met de kinderen aan het juiste kinderrecht.  
Vertel de zin nu ook aan de andere kinderen.  
Vervolggesprek:  

o Voor de juf is het belangrijk om op dit kinderrecht te letten. Wie moet hier nog op letten, vind je?  
o Moeten alleen volwassenen werken aan de kinderrechten of kunnen ook kinderen dat doen?  
o Kinderen hebben recht op informatie. Hoe kan jij hieraan meewerken op school? 
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• Vertel de kinderen dat ze per 3 een kort toneelstukje zullen spelen zonder klank. Ze mogen enkel gebaren maken en praten zonder 
klank.  

• Verdeel de kinderen in trio’s.  
• Verloop van het toneeltje per trio:  

- 2 kinderen (kind A en B) gaan samen staan, 1 kind (kind C) blijft nog op zijn stoel zitten.  
- Kind A en B zijn fijn aan het spelen met de bal op de speelplaats. (uitbeelden)  
- Kind C is zich aan het vervelen. (vervelen uitbeelden) Eigenlijk is hij/zij zelfs jaloers dat zijn twee klasgenootjes zo tof aan het 

spelen zijn.  
- Kind C denkt na… (nadenken uitbeelden) Wat als hij de bal van zijn klasgenootjes eens zou afnemen? Hmmm, zij hebben toch 

al lang genoeg met de bal gespeeld!  
- Kind C gaat naar kind A en B en neemt de bal af. (uitbeelden)  
- Kind A en B kijken heel boos naar kind C. Waarom neemt hij/zij zomaar de bal af? Het spelletje was net zo tof!  
- Kind A en B besluiten om de hulp van de meester in te roepen.  

• De kinderen gaan terug in de kring zitten.  
• Vraag aan de kinderen wat er gebeurde in het toneeltje?  
• Bouw met de kinderen een oorzaak – gevolgketting.  

- Laat een kind die de C-rol speelde in het midden van de kring staan.  
- Geef hem/haar de startzin: ‘Als ik niet kan spelen,…’  
- Laat het kind deze zin herhalen.  
- Vraag aan een ander kind die de C-rol speelde om de zin af te maken. (bijv. Als ik niet kan spelen, dan verveel ik mij.)  
- Laat dit kind naast het eerste kind staan. Ze geven elkaar een hand. - Laat beide kinderen de ‘Als..dan…’-zin samen herhalen.  
- Laat eventueel nog een ander kind aan het woord met een ander idee om de zin af te maken. - Ook dit kind komt naar voor 

en neemt de andere hand van het eerste kind vast.  
- Vraag aan de kinderen om een nieuwe ‘Als…dan’-zin te maken, maar vertrek nu vanuit een aanvulling. Bijv. Als ik mij verveel, 

dan stoor ik andere kinderen bij het spelen. - Laat het kind dat de aanvulling deed, de zin herhalen.  
- Herhaal dit proces tot de belangrijkste elementen uit een dergelijk ‘speeltijdverhaal’ verteld zijn.  
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• Bouw nu ook zo’n ketting voor kinderen die tijdens hun spel gestoord worden. Bijv. Als iemand het spel dat ik met een vriendje 
speel stoort,… (dan kunnen we niet meer verder spelen)  

• Koppel het toneeltje of de afbeelding aan het juiste kinderrecht.  
 
 
Uitbreiding:  

- Bouw een oorzaak – gevolgketting omtrent het kinderrecht ‘recht op spelen’. Bijv. Als kinderen niet kunnen spelen,… OF Als 
kinderen kunnen spelen,…  

 
Vervolggesprek:  

• Verveelde jij je ook al eens tijdens de speeltijd? Wat deed je toen?  
• Waarom hebben alle kinderen op school recht om te spelen tijdens te speeltijd?  
• Hoe kan de school eraan werken dat alle kinderen kunnen spelen?  
• Hoe kan jij eraan werken dat alle kinderen kunnen spelen tijdens de speeltijd? 

 


