1A

WAT IS WAAR
EN WAT IS GELOGEN??
Groepsgesprek

klassikaal

werkblad met verhalen

30 minuten

klaslokaal

Inleiding
Wat is leugen en wat is waarheid? Met deze
intro-opdracht kunnen de kinderen op een
onderhoudende manier kennis maken met
het thema leugen en waarheid.

Opdracht
Lees het eerste verhaal voor als een start van
het groepsgesprek. Als er een goede lezer in
de groep is kan een kind dat natuurlijk ook
doen.

Vragen bij verhaal 1
Het leugensprookje
Wat is waar en wat is niet waar in het verhaal?
Wat vond je van dit verhaal?
Kun je zelf ook dingen verzinnen die niet
waar zijn?
Vertel je zelf ook wel eens een leugen of iets
wat niet waar is?
Lees het tweede verhaal voor - voor een vervolg op het gesprek. Dit verhaal ligt dichter
bij de belevingswereld van de kinderen.

een wereld gaat open

Vragen bij verhaal 2
Ik heb het niet gedaan
Wat is leugen en wat is waarheid in dit verhaal?
Doet de meester wel zijn best om de waarheid te achterhalen?
Vertelt Tim de waarheid?
Wat zou Tim moeten doen om de waarheid
te vertellen? Kan hij dat zonder anderen te
beschuldigen?
Wat liet Ruben zien aan het einde? (rood
hoofd: kun je liegen met je lichaam?)

Tips
Een leuke extra doordenker kan zijn: Heb
jij wel eens iets verteld wat echt waar was,
maar wat niemand geloofde?

Varianten
(Verhaal 1) Laat de kinderen zelf een waarheidssprookje schrijven. Wat kan allemaal
wel?
(Verhaal 1) Laat de kinderen aan de hand
van het sprookje een bijbehorende tekening maken van wat er allemaal niet kan.
(Verhaal 2) Het verhaal van Tim heeft nog
een open einde. De kinderen kunnen zelf
het verhaal afmaken.
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1A

WERKBLAD

Verhaal 1 Het leugensprookje
Ik zal jullie eens wat vertellen.
Ik zag twee gebraden kippen vliegen, en ze vlogen heel snel, met hun buik naar boven en hun
rug naar de grond.
Ondertussen zwommen een auto en een motorﬁets samen de Maas over, heel langzaam en
zachtjes. Daar zat een kikker aan de oever en die at een ooievaar op, in de maand mei op het ijs.
En er waren drie mannen en die wilden een haas vangen, en ze liepen op krukken en op stelten, en de één was doof, en de tweede was blind, de derde kon niet praten en de vierde kon
geen voet verzetten.
Willen jullie nu weten, hoe dat in zijn werk ging? De blinde zag de haas het eerst over het veld
rennen, en die niet kon praten riep het tegen die niet kon lopen, en die pakte de haas in zijn
kraag.
Toen waren er ook kerels die wilden gaan zeilen op het land. En ze spanden een zeil en voeren
over grote akkers en toen zeilden ze een hoge berg over en daar verdronken ze allemaal. En er
waren krabben, en die zaten de gebraden kippen achterna in de lucht, en boven op het dak
stond een heel grote koe, die daar op was geklommen. En in dat land, daar zijn de muggen zo
groot als de varkens hier.
Maar doe nu het venster maar open, zodat de leugens eruit kunnen vliegen!
(Vrij naar De Gebroeders Grimm, Het leugensprookje uit Dietmark)

wat is waar en wat is gelogen?
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1A

WERKBLAD

Verhaal 2 Ik heb het niet gedaan
Tijdens het omkleden voor de gymles in de kleedkamer waren een paar jongens begonnen
met het gooien van gymschoenen. Meester Paul had nog zo gezegd dat iedereen rustig moest
blijven, als hij weg was. Daarom deed Tim echt niet mee. Dat kon ook helemaal niet, want hij
was zijn gympen vergeten mee te nemen. Hij zou wel op blote voeten meedoen.
Toen kreeg hij opeens een schoen tegen zijn hoofd. Die was erg goed gemikt door Ruben. Precies op zijn mond. En ja hoor, Tim had zijn tand door zijn lip. Daar waren de andere jongens
wel van geschrokken.
Tim was boos en raapte de schoen op. Hij wilde hem net teruggooien toen… meester Paul de
kleedkamer binnenkwam: ‘Voor jou vandaag geen gym, Tim, ga jij maar een opstel schrijven
over wat er is gebeurd.’ Iedereen bleef muisstil. Tim stamelde: ‘Maar meester, ik was niet de
enige die met schoenen gooide.’
Nog zei er niemand iets. Ruben kreeg wel een rood hoofd, maar hij zei niets.

wat is waar en wat is gelogen?
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3C

LIEGEN,
LOOG, GELOGEN?
Reﬂectie, interview, schrijven

individueel

schrijfmateriaal

30–60 minuten;
een deel van de
opdracht moeten de kinderen
thuis doen

klaslokaal, deel thuis

Inleiding

Variatie 1

In deze opdracht duiken de kinderen de geschiedenis in, en wel die van henzelf. Ze onderzoeken hoe in de verschillende generaties
voor hen aangekeken werd tegen ‘de waarheid
spreken’ en ‘liegen’, door dit te vragen aan
hun ouders en/of hun (over) grootouders.
Ze ontdekken dat op dit gebied veel door de
jaren heen veranderd is, en dat het dus helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je tegenwoordig vrijuit over van alles kunt praten.

Nodig een ouder iemand uit om in de klas te
komen vertellen over dit onderwerp. Ouderen
vinden het vaak erg leuk om over hun eigen
jeugd te vertellen aan kinderen.

Variatie 2
Bezoek met (een groepje) kinderen ouderen
in een zorgcentrum om over dit onderwerp in
gesprek te gaan. Werkblad 3c

Opdracht
Kopieer het werkblad voor alle kinderen. Geef
duidelijk aan wanneer ze de opdracht moeten
uitvoeren. Geef eventueel de ouders een begeleidende brief mee met uitleg.

Tip
Deze opdracht kan ook goed twee aan twee
worden gedaan door koppels vriendjes en
vriendinnetjes.

een wereld gaat open
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3C WERKBLAD
Verhaal
Toen jouw overgrootmoeder verliefd was op de buurjongen, kon ze dat aan niemand vertellen. Je had het er gewoon helemaal niet over! En trouwens, hij was van een ander geloof, dus
ze kon toch niet met hem trouwen. Ze kon maar beter haar mond houden, want als haar vader
er achter zou komen, dan zwaaide er wat. Ze trouwde met de bakkersknecht, een nette jongen,
die later de bakkerszaak zou overnemen. Ze probeerde gelukkig te kijken in haar mooie witte
jurk. Maar verliefd? Nee. Ze droomde alleen nog wel eens over haar oude buurjongen…
In de tijd dat jouw overgrootvader en
overgrootmoeder net zo oud waren als
jij, zo ergens aan het begin van de 20e
eeuw, waren er nog heel veel dingen waar
je niet zomaar over kon praten. Mensen
vonden het gek, te ingewikkeld, en bovendien hadden kinderen helemaal niets
te zeggen. Zelfs jouw opa mocht thuis
waarschijnlijk als kind niet eens praten
onder het eten! Dat was voor de grote
mensen. Het idee dat je eerlijk moet zijn over wat je denkt, voelt of wilt is pas in de tijd dat
jouw ouders geboren werden wat gewoner geworden. En nu zijn er vast ook dingen waar jij al
eerlijk over kunt zijn tegen je vader of moeder, maar waar zij vroeger toen zij klein waren nog
wel eens over moesten ‘liegen’.

Opdracht

Ga eens praten met:
je vader of moeder
en /of met je opa of oma
en /of als je die hebt met je overgrootouders. Als je die niet meer hebt, kun je ook je opa en
oma vragen of zij nog dingen kunnen vertellen over hun ouders.
Vraag hun allemaal om eens iets te vertellen over hoe het vroeger zat met liegen. De volgende
vragen kunnen je helpen:
Waar kon je, toen jij/u een kind was, niet eerlijk over zijn?
Waarom kon dat niet?
Is dat nu veranderd?
Wat vind je/vindt u ervan dat dat nu veranderd is?
Als je wilt mag je een verhaal of opstel schrijven over je ontdekkingen.

liegen, loog, gelogen
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4A

FANTAST?
Fantasie, creatief

klassikaal
30 minuten

onderstaand versje (schrijf
dat op het bord), expressiemateriaal (tekenmateriaal,
klei of knutselmateriaal),
pen en papier

klaslokaal

Inleiding
Liegen klinkt negatief, ‘jokkebrok’ is meestal
een verwijt. In deze opdracht bekijken de kinderen het eens van de andere kant. Het versje
laat zien hoe doorzichtig leugens en fantasie
kunnen zijn. Dan zijn ze vooral grappig.

Opdracht
Lees samen onderstaand versje. Het is een gemoderniseerde variant van een heel oud versje.
Verduidelijk de onbekende woorden (molensteen?) in dit versje.
Bespreek wat er ‘niet klopt’ in het versje.
Vertel: dit soort versjes gebruikten de mensen vroeger om op een grappige manier
duidelijk te maken dat een ander zat te fantaseren. Je zei eigenlijk: ‘Je vertelt wel een
mooi verhaal, maar ik geloof er niks van. Je
bent een fantast, iemand die fantaseert.’
Laat de kinderen eerst hardop bedenken
welke onmogelijke dingen nog meer in
zo’n versje zouden kunnen zitten. Bijvoorbeeld een kale man die zijn haar kamt, een
stomme die iets roept, een blinde die auto
rijdt. Het hoeft niet persé over mensen te
gaan, het kan ook betrekking hebben op

een wereld gaat open

dieren of dingen, bijvoorbeeld een slang
die huppelt of een kameel die door het oog
van een naald kruipt. Maak - als klas of in
groepjes - op die manier een eigen versje op
rijm, zoals bovenstaand. De kinderen kunnen ook gebruik maken van het werkblad.
Zie je het voor je? Teken, schilder of knutsel
het tafereel en plak het versje er bij.

Tip
Praat met de klas door over het verschil tussen
‘liegen’ en ‘fantaseren’. Heb je wel eens meegemaakt dat een ander iets zei dat niet klopte?
Was dat liegen of fantaseren volgens jou? Wat
is volgens jou het verschil tussen liegen en
fantaseren? Wat vind je erger, liegen of fantaseren? Waarom? Fantaseer je zelf wel eens?
Lieg je wel eens? Vertel daar iets over. Waarom
deed je het? Hoe reageerden anderen?

Varianten
Verzin een eigen variant op het liedje ‘De
leugenaar’ van Koos Meinderts: http://www.
meinderts-ﬁenieg.nl/koos/frames.html, klik
door naar liedjes/kinderliedjes/geluidsfragment bij ‘Roltrap naar de maan’.
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4A WERKBLAD
Maak de zinnen af. Zorg dat het niet
klopt wat er staat. Bijvoorbeeld:

Misschien kun je de regels zelfs laten
rijmen.
Maak ook de tekeningen op dit blad af,
zodat het niet klopt.

De blinde zag een molensteen
ronddrijven in de zee.
De lamme zwom er haastig heen
en bracht hem voor mij mee.
De naakte liep op zijn gemak
en stak hem in zijn zak.

Midden op de oceaan
………………………………………….....................
…………………………………………............

Daar zag hij een ………………............ staan.

……............

ging hij naar …….................

terwijl hij ……………………………………............
Niemand kon ………………………………
want ……………………………………...

Morgen ga ik ……………………………...
met mijn……………………………...
want ……………………………...
……………………………...

fantast

Echt waar!
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7B

LEUGENRECLAME?
Expressie, verhaal, creatief

groepjes van
drie à vier

werkblad, A3-papier, tekenmateriaal, eventueel
oude tijdschriften

45 minuten

klaslokaal

Inleiding
Reclame is het promoten van een product,
dienst, bedrijf of idee door middel van veelal
gesponsorde boodschappen. Reclamemakers
gebruiken verschillende technieken om consumenten te overtuigen. Ze herhalen, impliceren
dat al veel mensen het product gebruiken,
gebruiken getuigenissen van tevreden gebruikers, zetten mensen onder druk, associëren
hun product met aangename zaken en maken
nieuwsgierig. Alles uiteraard met het doel om
hun product te verkopen.
Veel reclames doen de waarheid geweld aan,
zonder uitgesproken te liegen. Want dat mag
niet.
Een groepje kinderen bekijkt voorbeelden van
zulke reclames en mag daarna zelf een reclameposter ontwerpen. De kinderen mogen
daarbij de waarheid ontlopen of zelfs ronduit
liegen! Op speelse wijze maken de kinderen
zo kennis met de wereld van de reclame.

Opdracht

waarbij ze (schromelijk) overdrijven of zelfs
liegen.
Ze mogen hierbij ook letters en plaatjes knippen en plakken uit oude tijdsschriften en
kranten.

Tips
Er zijn verschillende manieren om reclame te
maken. Geef de kinderen tips hoe ze dat aan
kunnen pakken (zie inleiding).
Voor de kinderen die niets kunnen verzinnen
een paar ideeën:
een nieuw apparaat dat iets bijzonders kan
een nieuwe soort voeding of medicijn, die
iets met je lijf doet
een nieuw boek over een bijzonder onderwerp

Variant
De kinderen kunnen ook een reclame maken
voor de televisie en die opnemen met een videocamera.

Het groepje bekijkt de voorbeeldreclames
op het werkblad. Daarna mogen de kinderen
zelf aan de slag. Samen maken ze één of meer
grote reclameposters met tekst en tekening
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7B

WERKBLAD

Slankpatat
Met onze nieuwe

methode kun je
heerlijk friet blijven
eten. Zoveel je wilt.

Want hoe meer
Slankpatat je eet,

hoe slanker

je wordt.

EET

smakelijk!

De Voor elkaar-Schaar
Met onze nieuwe schaar heeft u het voor elkaar!

Weg met al die verschillende scharen voor papier, stof, bloemen,
haar en karton.
Met de Voor elkaar-Schaar heeft
u de enige schaar in handen die
ALLES knipt.
Zonder moeite knipt hij wat u maar
wilt, zonder bot te worden!
Ja! De Voor elkaar-Schaar heeft
het echt voor elkaar!

leugenreclame
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8A

EEN WEB
VAN LEUGENS?
Spel, creatief

klassikaal

een ﬂinke bol wol

20 minuten

klaslokaal, gymzaal, speelplein

Inleiding

Tips

Liegen mag natuurlijk niet, maar in spelvorm
is het een heel leuk en grappig tijdverdrijf !
De kinderen gaan elkaar leugens vertellen terwijl ze steeds verder in de knoop komen met
een bol wol. Door de kringopzet worden kinderen aangespoord om zich allemaal te uiten.

De wol kan het beste stevig tussen twee vingers worden vastgehouden op de plek waar
de wol net strak staat in verbinding met de
vorige leugenaar. Daarna wordt de bol met de
andere hand naar een ander kind gegooid.

Opdracht

De waarzegger kan ook bij het weer oprollen
van de bol wol de vertelde leugens ‘terugdraaien’ en omzetten in waarheid.

De kinderen zitten of staan in een kring. U
houdt een bol wol vast. Vertel een leugen over
uzelf bijvoorbeeld: ‘Ik kijk nooit televisie’ of
‘Ik kan beter voetballen dan Kanu’. Daarna
gooit u de bol naar een kind terwijl u het uiteinde van de wol vast blijft houden. Daarna
is dat kind aan de beurt. Als die ook weer een
leugen heeft verteld, gooit hij de bol weer
naar een volgend kind terwijl hij ook weer
de wol vasthoudt. Zo ontstaat een wirwar
van draden, oftewel een web van leugens!
Tenslotte mag een kind (de ‘waar(heids)zegger’) de bol stukje voor stukje weer
op gaan rollen, steeds over en weer
lopend van leugen naar leugen.

een wereld gaat open

Variant
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10A

DE KEIHARDE
WAARHEID?!??
Filosoferen, discussie

groepjes
van 4

pen, papier,
schaar

20–40 minuten

klaslokaal

Inleiding
In deze oefening gaan kinderen zelf met elkaar
uitvogelen hoe ‘hard’ het begrip waarheid is,
door van zinnetjes te bepalen of ze wel, niet
of een beetje waar zijn. De twijfelgevallen zijn
hierbij interessant, want deze lenen zich goed
voor discussie. Discussie met elkaar over wat
‘waarheid’ is, is dan ook waar het om draait.
Bijvoorbeeld de uitspraak Als je nooit je tanden
poetst, krijg je gaatjes in je tanden. Deze lijkt
op het eerste gezicht waar, maar het hóeft niet
altijd waar te zijn. Er zijn ook mensen die nooit
hun tanden poetsen, en toch geen gaatjes krijgen. Bij de uitleg van de opdracht aan de klas
kunt u dit als voorbeeld gebruiken.
Doel is dat kinderen merken dat de waarheid
niet altijd eenduidig is, dat je verschillend kunt
denken over wat waarheid is en dat ze gaan nadenken over wat (de) waarheid eigenlijk is.

Opdracht
Ieder groepje krijgt één kopie van het werkblad en drie lege vellen A4.
Op het eerste blad laat u ze schrijven: ‘helemaal 100% waar’,
Op het tweede blad ‘helemaal niet waar’
Op het derde blad ‘een beetje waar /weet
niet’
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De kinderen knippen de uitspraken op het
werkblad uit en zoeken met elkaar uit op
welk blad welke uitspraak moet. U kunt ze
ook de uitspraken laten overschrijven.
Zorg dat de kinderen over iedere uitspraak
zorgvuldig nadenken en dat de verschillende meningen worden gehoord.
Benoem dit duidelijk bij de uitleg: het gaat
er niet om om gelijk te hebben, maar om
met elkaar goed na te denken over hoe het
zit, en er achter te komen hoe iedereen er
over denkt.
U kunt het logisch nadenken bevorderen
door de kinderen steeds tegenvoorbeelden
te laten bedenken. Zie het voorbeeld bij de
inleiding.
Loop steeds rond bij de groepjes en bepreek met hen de zinnetjes waarover ze
twijfelen en vraag waarom ze daarover
twijfelen.

Variatie
U kunt de kinderen die eerder klaar zijn zelf
nog zinnetjes laten verzinnen. Die geven ze
dan aan een ander groepje, dat dan moet uitzoeken waar ze bij horen. Eventueel kunnen
de twee groepjes daarna nog met elkaar in
discussie.

een wereld gaat open

10A WERKBLAD
Wat is 100% waar?
Wat is niet waar?
Wat is een beetje waar?

De aarde is rond
Harry Potter kan vliegen op een bezemsteel
Iedere dag je tanden poetsen is beter voor je tanden
De aarde is plat
Als je een tand onder je kussen legt, komt de tandenfee
Grote mensen zijn slimmer dan kinderen
Als je nooit je tanden poetst, krijg je gaatjes in je tanden
De hoofdstad van Portugal is Lissabon
2+2=4
De zon komt iedere dag weer op en gaat weer onder
Monsters bestaan niet
Zelmex is de beste tandpasta
Zwart en wit zijn geen kleuren
De mensen stammen af van de apen
Jongens zijn sterker dan meisjes

de keiharde waarheid!?!
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10A WERKBLAD
Je mag nóóit liegen tegen een vriend
Eerlijk zijn is belangrijker dan aardig zijn
Kinderen die uit een ander land komen
kunnen minder goed leren
Als twee kinderen op straat vechten
moet je je er niet mee bemoeien
Je moet áltijd luisteren naar wat de juf zegt
Auto rijden is slechter voor de
luchtvervuiling dan met de trein gaan
Als je veel geld hebt, moet je ook geld geven
aan mensen die het minder goed hebben

de keiharde waarheid!?!
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