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LESSUGGESTIES  
Piet Grobler 
Franciscus en de dieren 
(Lemniscaat)  
 
 
Iedereen heeft wel eens gehoord van 
Franciscus, de heilige die met dieren 
kon praten. Franciscus is altijd buiten, 
samen met zijn beste vriend Ezel. Ze 
vinden de wereld mooi en houden van 
alle dieren. Ze geloven in het Goede. 
Franciscus wil de wereld graag mooier 
maken en samen met Ezel reist hij door 
het hele land om iedereen het Goede te 
laten zien. 
 
FRANCISCUS EN DE DIEREN 
 
Ga samen met de kinderen op zoek naar 
goede en fijne dingen. Hieronder vind je 
suggesties voor sociaal-emotionele activiteiten bij Franciscus en de dieren.  
 
Mijn beste vriend 
Franciscus en zijn beste vriend Ezel zijn het liefst altijd buiten. 
Houd met de kinderen een kort gesprekje over vriendschap. Wie zijn hun vrienden? Wat doen ze 
met hun vrienden? Wonen de vrienden dicht bij of ver weg? Hoe houd je contact met verre 
vrienden?  
Teken een aantal grote harten op een vel wit papier. Knip elk hart op een andere manier door. Geef 
elk kind de helft van een hart. De kinderen gaat op zoek naar de andere helft. Als twee kinderen 
elkaar gevonden hebben, gaan ze bij elkaar zitten en leggen de helften aan elkaar. Daarna versiert 
elk tweetal hun hart. Ze overleggen samen hoe het hart eruit gaat zien en welke kleuren ze 
gebruiken. Hang alle harten naast elkaar, zodat er een vriendschapsslinger ontstaat.   
 
Het Goede in jezelf 
Iedereen heeft goede eigenschappen of is ergens heel goed in. Weet jij waar je goed in bent? En wat 
vinden anderen goed aan jou? 
Ga in de kring zitten. Laat de ander glinsteren door iets goeds over hem/haar te zeggen. Geef een 
diamant of glinsterende steen de kring rond. Het kind dat de diamant heeft, zegt iets goeds over het 
kind rechts van hem/haar en geeft de diamant daarna aan hem/haar door. Dit kind zegt nu weer iets 
over het kind dat naast hem/haar zit, enzovoorts. De groep vertelt over elk kind iets goeds. Worden 
er verrassende complimenten gegeven?  
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Plezier maken 
‘Vlieg en zing en verspreid plezier.’ 
Franciscus vertelt de vogels dat zij kinderen van het Goede zijn. Hij laat ze vliegen, zingen en het 
plezier verspreiden. Maak samen met de kinderen plezier. De kinderen zijn vogels. Zet vrolijke 
muziek op en verspreid een aantal hoepels in de ruimte. De vogels hippen en vliegen. Wanneer de 
muziek stopt, zoeken de vogels een nest (hoepel) op. Ze gaan erin zitten. Er mogen meerdere vogels 
in een nest zitten. Als de muziek weer start, verlaten de vogels het nest. Haal af en toe een nest weg. 
De vogels moeten samenwerken om allemaal een plek in een nest te vinden. In hoeveel nesten 
kunnen alle vogels zitten? 
 
Een vrolijke wereld 
Het konijn hupt weg en vult de wereld met vrolijkheid. 
Kijk in het boek Franciscus en de dieren welke kleuren gebruikt zijn. Dat zijn vooral vrolijke, 
heldere kleuren. Geef de kinderen een vel papier en laat ze er een bloem op tekenen die ze inkleuren 
met vrolijke kleuren. Knip alle bloemen uit en leg ze op een rij in de kring. Zorg voor een knuffel of 
speelfiguur van een haas en zet die voor de eerste bloem. De kinderen gooien om de beurt met de 
dobbelsteen. Ze tellen het aantal gegooide ogen en laten de haas evenveel pasjes langs de vrolijke 
bloemen huppen. 
 
Uit de knoop 
Franciscus ziet talloze vissen vastzitten in een net. Hij gaat het water in en bevrijdt ze.  
Pak een ringtouw of knoop de uiteinden van een lang touw aan elkaar. Vraag de kinderen dit touw 
vast te pakken. Vertel de kinderen dat ze vissen zijn. Ze krioelen door de zee. Laat ze door elkaar 
lopen, over het touw stappen, onder het touw door kruipen enzovoorts. Ze mogen het touw niet 
loslaten.  
Wijs één kind aan dat Franciscus is. Hij laat het touw los en gaat de vissen bevrijden door ze uit de 
knoop te halen. De kinderen mogen het touw nog steeds niet loslaten. Franciscus vertelt ze wat ze 
moeten doen.   
 
Bang 
In het bos komt een gevaarlijke, bloeddorstige wolf op Franciscus af. Franciscus steekt zijn hand 
vooruit en laat de wolf stoppen. ‘Rustig maar,’ zegt Franciscus. ‘Als jij niemand doodt, hoef je voor 
niemand bang te zijn.’ 
Neem het boek Franciscus en de dieren erbij en lees het stuk over de wolf voor. Vraag de kinderen 
wie er bang is voor wie. Franciscus voor de wolf of de wolf voor Franciscus? Houd een kort 
gesprek over bang zijn.  
Stop, zonder dat de kinderen het zien, een badpuff of spons in een schoenendoos. Prik enkele gaten 
in het deksel en een voelgat in de zijkant. Pak de doos en houd hem voorzichtig, een stukje van je 
vandaan, vast. Laat de doos af en toe bewegen. Vertel dat je gisteren een eng beest met scherpe 
tanden gevonden hebt. Het zit in deze doos en wil eruit kruipen. Je bent bang dat je hem, als je hem 
vrijlaat, niet meer te pakken krijgt. Vraag wie het beest durft te pakken om aan de groep te laten 
zien. Welk kind durft zijn/haar hand in de doos te steken? Hoe reageren de kinderen?  
Laat de deksel op een onverwacht moment van de doos vallen. Ren weg. Ontdekken de kinderen 
dat er helemaal geen beest in de doos zit? Waren er kinderen bang?     
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Vriendelijkheid 
Samen met de wolf komt Franciscus terug in het dorp. Hij vraagt aan de dorpelingen om de wolf 
iedere dag eten te geven. De dorpelingen beloven dat en samen met de wolf vullen ze de wereld met 
vriendelijkheid.  
Maak een vriendelijk gebaar door iets voor een ander te bakken. Ga op zoek naar een recept van 
koekjes, cake of taart en maak het samen met de kinderen. Breng de lekkernij naar een groep 
mensen die je wilt verrassen.   
 
Liefde 
Vele jaren reizen Franciscus en Ezel samen rond. Ezel is er altijd voor Franciscus geweest. Hij heeft 
zijn wereld gevuld met liefde.  
Vraag de kinderen wie hen liefde geeft. Wie staat er altijd voor hen klaar om te troosten, te helpen, 
te luisteren enzovoorts? Geef elk kind een lichtroze hart. Daarop tekenen ze zichzelf met iemand 
die hen liefde geeft. Ze knippen het hart uit. Hang alle harten op in de vorm van één groot hart. Het 
hart dat de wereld vult met liefde.  
 
Vrolijke muziek 
De vogels vliegen op en vullen de wereld met kleur en muziek. 
Ga op zoek naar vrolijke muziek en laat de kinderen als vogels door de ruimte fladderen. Wanneer 
de muziek stopt, voeren ze een opdracht uit. Suggesties: 
– De vogels zoeken een andere vogel op, haken in en draaien een rondje. 
– De vogels fluiten een vrolijk lied. 
– De vogels gaan zitten en poetsen hun veren. 
– De vogels gaan op één poot staan.  
– Leg hoepels neer. Als de muziek stopt, zoeken de vogels een nest op. 
 
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 
Kijk naar de kleurige vogels in Franciscus en de dieren. Neem een vogel van een bepaalde pagina 
in gedachten en omschrijf die door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is… 
een blauwe vogel met een groene kop.’ De kinderen bekijken de vogels goed en raden welke het is. 
Varieer door een vogel in gedachten te nemen en de kinderen vragen te laten stellen die jij met ‘ja’ 
of ‘nee’ beantwoordt.  
 
Naar de zon 
In het boek schijnt de zon. Geef elk kind een stevig vel wit papier. Laat ze er, in het midden van het 
blad, met gele verf een stip op zetten. Daarna maken ze de gele verf lichter door wat witte verf toe 
te voegen. Ze verven een baan rond de gele stip. Ze voegen weer wat witte verf toe en verven 
opnieuw een baan en zo verder. De zon wordt steeds groter en de kleuren worden steeds lichter. Als 
de zon klaar is, gaan de kinderen op zoek naar vogels. Die worden rondom de zon geplakt. 
Suggesties: 
– Knip vogels uit tijdschriften, scrap- of behangpapier. 
– Maak vogels door een lijf en twee vleugels uit sitspapier te scheuren en ze op elkaar te plakken. 
– Teken vogels.  
– Zoek kleurplaten van vogels, verklein ze eventueel. Kleur de vogels in en knip ze uit.  
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Op de tak, onder de tak 
Kijk op het kalenderblad naar de vogels in de buurt van de tak. Waar zijn de vogels? Gebruik de 
begrippen ‘op’ en ‘onder’. Zorg voor (kleuter)tafels. Dit zijn takken. De kinderen zijn vogels. Ze 
gaan in groepjes bij de takken staan. Geef ze opdrachten met de plaatsbepalende begrippen ‘op’ en 
‘onder’.  
Suggesties:  
– Twee vogels zitten op de tak. De kinderen gaan op de tafel zitten. 
– Drie vogels vliegen onder de tak. De kinderen gaan onder de tafel zitten.   
– Vier vogels zitten op de tak en een vogel vliegt onder de tak. Vier kinderen zitten op de tafel en 
één eronder.  
 
Huppelend op de tak 
Franciscus rent vrolijk achter de vogels aan over een tak. Kunnen de kinderen dat ook? Trek met 
stoepkrijt een lijn op de stoep. Oefen daarop. Zet daarna een bank en balanceerbalk klaar en loop 
van de ene naar de andere kant zonder eraf te vallen. Lukt het ook om een kunstje op de bank te 
doen, bijvoorbeeld op één been staan? 
 
Kwetterende vogels 
De vogels zijn vrolijk. Ze kwetteren wat af. Zeg een paar klanken of woorden na elkaar. De 
kinderen luisteren goed en zeggen het na.  
Suggesties: 
– Fuut, fuut 
– Twiet, twiet, twiet 
– Roekoe, roekoe, twiet, twiet 
– Tjirp, fuut, roekoe 
– Tjirp, tjirp, oehoe, roekoe 
 
Kleurige vogels 
De vogels op het kalenderblad hebben vrolijke kleuren. Doe je ogen dicht en prik met je vinger op 
een vogel. Welke kleur heeft hij? Ga op zoek naar voorwerpen met dezelfde kleur en leg ze bij het 
kalenderblad. Prik daarna nog eens en herhaal de activiteit.  
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