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LESSUGGESTIES  
Axel Scheffler e.a. 
Samen 
(Lemniscaat)  
 
 
‘Kinderboeken zitten vol aardigheid. Dat 
is een van de belangrijkste 
eigenschappen die we als volwassenen 
willen overbrengen. We weten dat een 
aardige wereld een mooiere wereld is: 
of het nou gaat om de kleine gebaren die 
ons dagelijks leven opvrolijken of om het 
helpen van mensen die echt in nood 
verkeren. Maar soms lijkt het wel alsof 
we te druk zijn om anderen te helpen. 
Soms voelen we ons machteloos en 
denken we dat het toch niet uitmaakt wat 
we doen. Dan is het goed om te 
bedenken dat zelfs het kleinste gebaar 
van aardigheid echt verschil maakt.’ – 
Axel Scheffler 
 
SAMEN 
 
Samen is het werk van de beste tekenaars ter wereld. Zij hebben hun bijdrage voor dat boek 
gedoneerd. Hun vrolijke, grappige, ontroerende en inspirerende tekeningen laten ons zien hoe 
makkelijk het is om samen de wereld mooier te maken.  
 
Een wereld waarin iedereen aardig is 
Stel je eens een wereld voor waarin iedereen aardig is. Hoe kunnen we dat samen voor elkaar 
krijgen?  
Bekijk de eerste bladzijde van het boek Samen. Welke aardige dingen doen de apen? 
Houd een filosoferend gesprek over aardig zijn. Stel de volgende vraag: Kun je altijd aardig zijn? 
Laat de kinderen antwoord geven. Geef zelf geen antwoorden, maar luister goed. Stel jezelf 
nieuwsgierig op en vraag door.  
- Hoe weet je dat? 
- Waarom denk je dat? 
- Is iedereen het daarmee eens? 
- Is dat altijd zo? 
- Zou het ook anders kunnen? 
En stel verdiepingsvragen: 
- Wat betekent ‘aardig zijn’? 
- Kun je iets noemen wat aardig is? 
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- Wanneer was jij aardig voor iemand? 
- Moet je altijd aardig zijn? 
- Mag je ook weleens onaardig zijn? Wanneer? 
 
Een Potje Aardigheid 
Heb je wel eens een Potje Aardigheid gemaakt? Stop er een knoop of knikker in, iedere keer als je 
iets aardigs doet. Zorg voor een mooie, grote glazen pot, vaas of vissenkom. Laat de kinderen die 
versieren door er met glasstiften op te tekenen, te verven, er stickers of diamanten op te plakken of 
te beplakken met vliegerpapier. De pot wordt een Potje Aardigheid. Na elke volgende activiteit, 
waarbij ‘aardig zijn’ centraal staat, doen de kinderen een mooie knoop of knikker in de pot. Zo 
wordt de pot met aardigheid gevuld.  
De activiteiten zijn: 
 
Lachen 
Wat denk je daarvan: lach eens naar iemand! 
Kijk in het boek Samen op de tweede bladzijde naar de kinderen die naar elkaar lachen. Vorm 
tweetallen. De kinderen gaan tegenover elkaar staan. Het ene kind trekt gekke bekken of doet gekke 
dingen. Hij probeert het andere kind aan het lachen te maken. Het andere kind probeert zo lang 
mogelijk niet te lachen. Lukt het toch om hem aan het lachen te krijgen? Als dat is gelukt, wisselen 
de kinderen van rol. Observeer wat de kinderen doen en laat enkele kinderen die iets heel grappigs 
doen dat voor de groep doen. Kunnen die kinderen de hele groep aan het lachen krijgen?  
 
Luisteren 
Je kunt naar iemand luisteren, zeker als hij verdrietig is.  
Zet rustige muziek aan en laat de kinderen op de maat van de muziek rondlopen. Als de muziek 
stopt, zoeken ze een ander kind op. De twee kinderen geven elkaar een compliment. Start de muziek 
en herhaal de activiteit. 
Tip! Wanneer de kinderen dat lastig vinden, laat je ze complimenten geven over het uiterlijk: ‘Ik 
vind jouw broek mooi’ of ‘Je hebt leuke schoenen aan’.  
 
Knuffelen 
Als iemand zich alleen voelt, kun je hem knuffelen. 
Verstop een knuffel (de groepsknuffel) in de school of in huis. Laat de kinderen door middel van 
een speurtocht naar hem op zoek gaan. Teken daarvoor hartjes op papier en zet door elk hart een 
pijl die de richting aangeeft die de kinderen op moeten gaan. Leg een route met de hartjes. De 
kinderen volgen de harten en vinden de groepsknuffel. Wat is hij alleen! Geef hem samen een 
knuffel om hem op te vrolijken.  
 
Hand vasthouden 
Je kunt de hand vasthouden van iemand die bang is of zich zorgen maakt.  
Kijk in het boek Samen naar de bange leeuw. De jongen helpt hem. Hebben de kinderen wel eens 
iemand geholpen die bang was of zich zorgen maakte? Wat doet de jongen om aardig te zijn voor 
de leeuw? (Hij houdt zijn poot vast.) 
Ga in een kring staan en houd elkaars handen vast. Pak een hoepel en hang die tussen twee 
kinderen. Daarvoor laten de kinderen elkaars handen even los en steken ze door de hoepel. Ze 
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houden de handen weer vast. De hoepel rust op een van de armen. De kinderen krijgen de opdracht 
de hoepel de kring rond te geven, zonder de handen los te laten. Ze bedenken zelf hoe ze dat 
aanpakken. Kinderen mogen elkaar helpen en tips geven, maar de handen mogen niet worden 
losgelaten. 
Variatie Zet een timer. De hoepel moet binnen de tijd de kring rondgaan. Lukt het de kinderen om 
onder tijdsdruk aardig voor elkaar te blijven? 
 
Helpen 
Als iemand in de problemen zit, kun je proberen te helpen. 
Zet een knuffel van een kat op hoogte in het lokaal of de woonkamer. O jee, de kat durft niet meer 
naar beneden! Kunnen de kinderen een oplossing bedenken? Ze mogen hem niet direct pakken. De 
kinderen bedenken een hulpmiddel om de afstand tot de kat te overbruggen.  
Denk aan: een ladder van K’NEX, een toren van Kapla, een ladder van papier, een luchtballon van 
een plastic beker, rietjes en karton, een toren van knuffeldieren. 
 
Een verhaaltje vertellen 
Je kunt iemand een verhaaltje vertellen om hem op te vrolijken. 
Print de uitslag van een lege dobbelsteen op stevig papier. Teken de volgende dingen elk op één 
vlak: een bloem, een vlinder, een gebakje, een zoen, een hand en een olifant.  
Gooi met de dobbelsteen en kijk naar de afbeelding. Bedenk een zin waarin de afbeelding 
voorkomt. Bijvoorbeeld: De bloem wordt gegooid en de zin is ‘In de tuin staat een bloem.’ Gooi 
daarna nogmaals en laat een ander kind nu een zin bedenken met die afbeelding. Het is leuk als de 
zin aansluit op de vorige zin. Zo wordt er een verhaal verzonnen.  
Variatie Gooi twee keer na elkaar en maak een zin waarin beide gedobbelde afbeeldingen 
voorkomen.  
 
Luisteren 
Vergeet ook niet naar zijn verhalen te luisteren. 
Vraag enkele kinderen de groep te verlaten. Wijs één kind aan dat voor de groep komt staan en een 
‘verhaal’ vertelt. Dat mogen ook een paar zinnen zijn. Het eerste kind dat de groep had verlaten 
komt terug. Kies een kind uit de groep dat hem vertelt wat er zojuist is gezegd. Heeft het kind goed 
geluisterd en kan hij het verhaal of de zinnen herhalen? Het kind dat de groep had verlaten luistert 
goed. Hij roept daarna het volgende kind binnen en geeft de zinnen of het verhaal door. Ga door tot 
het laatste kind er weer is. Wat heeft hij gehoord? Is er goed geluisterd? 
Variatie Eén kind verlaat de groep. Bedenk samen een verhaal. Schrijf vijf woorden die in dat 
verhaal voorkomen op een vel papier. Het kind komt terug. Wijs iemand uit de groep aan die hem 
het verhaal vertelt. Daarna vertelt degene die weggeweest is het verhaal na. Hoort de groep één van 
de vijf afgesproken woorden, dan is er een punt verdiend. Hoeveel punten worden er gescoord?  
 
Iedereen mag meedoen 
Let erop dat iedereen mee kan doen als je een spelletje speelt.  
Ga in een kring staan en houd de handen vast. Wijs twee kinderen aan die ‘kind’ zijn. Zij gaan in de 
kring staan. Kies twee andere kinderen die beer zijn. Zij gaan buiten de kring staan. Op jouw teken 
proberen de beren de kinderen te vangen. Maar… de beren kunnen de kring niet in. De groep houdt 
de handen laag, zodat ze er niet door kunnen. De kinderen kunnen de kring wel uit. De groep doet 
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de handen omhoog, zodat zij de kring kunnen verlaten. Er ontstaat een tikspel, waarbij de kinderen 
worden geholpen door de groep en de beren worden tegengewerkt. 
Vraag na afloop van het spel hoe de beren het hebben ervaren. Hoe is het als je wordt 
buitengesloten?  
 
Verzorgen 
Samen zorg je ervoor dat er voor iedereen wordt gezorgd. 
Kijk in het boek Samen naar het konijn dat de vos verzorgt. Wat zou er zijn gebeurd? 
Zoek een afbeelding van een vos en print die een aantal keer. Op elke vos schrijf je de getallen één 
tot en met zes. Schrijf ze op verschillende lichaamsdelen.  
Elk kind legt een vos voor zich neer. Leg pleisters in het midden. Om de beurt gooien de kinderen 
met de dobbelsteen en tellen het aantal gegooide ogen. Ze plakken daarna een pleister op het cijfer 
gelijk aan het aantal ogen. Zo gaan ze verder tot het vosje is verzorgd. Als er een cijfer wordt 
gedobbeld waar al een pleister op zit, gaat de beurt voorbij. 
 
Bekijk de Pot met Aardigheid. Hoeveel knopen en knikkers zitten erin? Kunnen de kinderen nog 
benoemen welke activiteiten ze gedaan hebben en wat daarbij ‘aardig’ was?  
Oefen het aardig zijn de komende week met de Aardigheids-Afvinklijst.  
Maak een blad met daarop een veld van drie bij drie vakken (negen vakken). Schrijf in elk vak een 
aardige activiteit. Denk aan: iemand een compliment geven, helpen, luisteren, verzorgen, een 
knuffel geven, troosten, vragen naar iets wat hij heeft gedaan, iets met iemand delen, naar iemand 
lachen. Elk kind krijgt een lijst en een week de tijd om zo veel mogelijk aardige dingen af te vinken. 
Evalueer na een week wat er gelukt is. Hoe voelt het om iets aardigs te doen? Ben aardig voor 
degene die aardig was. Trakteer hem op iets lekkers!  
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