(WERELD)
BURGERSCHAP
Door middel van gesprekken over vakantie en vakantielanden wordt bij dit thema de eerste stap in de
wereld gezet. De leerlingen maken kennis met leeftijdsgenootjes die ‘op bezoek gaan in Afrika’. Aan de
hand van een kort filmpje leren de kinderen dat niet iedereen dezelfde kleren draagt, dat de huizen er
anders uitzien en dat drinkwater niet overal uit de kraan komt. De eerste link met kinderen in andere
landen en andere leefomstandigheden wordt gelegd.

Na dit onderdeel kunnen de leerlingen:
• Vertellen over hun vakantie en activiteiten tijdens
deze vakantie.
• Andere landen noemen.
• Verschillen tussen andere landen en Nederland benoemen.
• Vertellen over kinderen in andere landen, en weten
ze dat deze kinderen onder andere omstandigheden
leven.
• Een dans instuderen en/of een lied maken rond een
bepaald figuur.
• Meer vertellen over de Aflatoun activiteiten van kinderen in andere landen.

DE WERELD IN (30

MINUTEN)

De leerkracht bespreekt klassikaal de volgende punten:
• Ben je deze zomer, of vorig jaar, op vakantie geweest?
• Waar dan?
• Welk land was dit, kun je nog meer landen noemen?
Laat de leerlingen de landennamen of het bord
schrijven op aanwijzen op de wereldkaart (als die
aanwezig is in uw klaslokaal).
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• Wat was er anders in dit land, in vergelijking met
• Nederland? Laat de kinderen nadenken over het
• verschil in eten, kleding, huizen, hoe de mensen eruit
zien en welke taal de mensen spreken.
• Wat doe je in het vakantieland wat je thuis niet doet?
Waarom eigenlijk niet?
• Wat eet je in het vakantieland wat je thuis niet eet?
Waarom niet?

ONTDEK DE WERELD (25 MINUTEN)
Benodigdheden:
- filmpje van Schooltv: http://www.schooltv.nl/
beeldbank/clip/20031203_afrika01.

Laat het filmpje (duurt ongeveer 3 minuten) zien en
bespreek klassikaal:
• Wat voor kleren hebben de kinderen aan?
• Hoe zien de huizen eruit?
• Ziet jouw huis er ook zo uit?
• Waar komt het water vandaan?
• Is dit bij jou thuis ook zo? Waar komt bij jou het water
vandaan?
• Wat moet Flip de Beer met de zaadjes doen? Waarom?
• Wat maken de kinderen van de zaadjes?
• Waar maken de kinderen muziek mee?
• Vind je dit mooie muziek?
Deze opdracht is onderdeel van het ‘Aflatoun Club’
programma, waar u in de algemene inleiding meer over
kunt lezen.
De opdracht is uiteraard ook uit te voeren wanneer uw
school niet meedoet aan het Aflatoun Club Programma.

VRIENDJES WORDEN
MET AFLATOUN (60 MINUTEN)
Benodigdheden:
- muziek en tekst Aflatounlied, zie materiaal
groep 1 & 2, Extra.
Korte achtergrond Aflatoun Club
Over de hele wereld doen kinderen mee aan het Aflatoun
Programma. Kinderen zetten gezamenlijk een sociaal of
financieel project op. Ook zijn ze lid van de Aflatoun club.

Op www.planstation.nl vindt u onder het Aflatoun
gedeelte voorbeelden van activiteiten en projecten die
kinderen in andere landen hebben uitgevoerd toen zij
met Aflatoun bezig waren.
U kunt deze activiteiten klassikaal bespreken en
ondersteunen met beeldmateriaal om uw leerlingen
enthousiast te maken voor de club.
Uw leerlingen maken een vlag, verzinnen een naam, een
yell of clublied en een dansje voor hun Aflatoun Club.
Bespreek klassikaal wie wat gaat doen en schrijf dit op het
bord, zodat iedereen weet wie verantwoordelijk is voor
welk onderdeel. U kunt onderstaande tekst gebruiken om
de opdracht uit te leggen.
Vinden jij en je vriendjes/vriendinnetjes Aflatoun ook zo
grappig? En willen jullie hem ook graag helpen? Mel en
Jol zijn ook al lid van de Aflatoun Ctlub, hartstikke leuk!
Bij de club leer je alles over geld sparen, elkaar helpen,
zingen, dansen en andere leuke activiteiten. Kinderen van
over de hele wereld zijn al lid. Jullie ook?
Om lid te worden moet je wel een paar dingen doen:
Een echte club heeft natuurlijk een vlag nodig. Deze gaan
jullie met elkaar maken. De juf of meester helpt met het
doek en de verf. Jullie bedenken samen wat er op de vlag
moet komen. Verdeel de taken goed!
• Bedenk onder het kleuren van de vlag een goede
naam voor jullie club.
• Geen club zonder clublied of yell. Deze moet dus ook
bedacht worden.
• Kunnen jullie ook een mooi dansje bij het
lied bedenken?
Sommige kinderen kunnen goed dansen, anderen weer
beter tekenen. Overleg met elkaar wie wat gaat doen.
Laat de meester of juf dit op het bord schrijven.
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