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Leskisten en gastlessen

Leskatern 'Spelenderwijs'
Aansluitend bij het thema
van de Kinderboekenweek
2013 "Klaar Voor De Start"
heeft het Centrum voor Levensbeschouwing in Leeuwarden ook dit jaar weer
een leskatern ontwikkeld :
'Spelenderwijs' getiteld.

Ook dit schooljaar kunt u weer gebruik maken van onze leskisten ‘mondiale vorming’
en ‘wereldgodsdiensten.

Nieuw in het assortiment

Spelen is een basisbehoefte. Wie speelt is
bezig zichzelf te ontwikkelen en de omringende wereld te verkennen en te ontdekken. Kinderen leren wat winnen en verliezen
is, leren regels te accepteren en oefenen
zich in de ontmoeting met de ander.

• de leskist jodendom
• de leskist Midden-Amerika.
Beide boordevol voorwerpen, muziek, en
lessuggesties.

De katern 'Spelenderwijs' biedt daartoe
speelse lessuggesties voor de lessen godsdienst / levensbeschouwing, zoals

Desgewenst geven wij een introductie of
workshop over interreligieus leren, een land,
een specifiek mondiaal thema of werken
met leskisten.

•

een triviant over feesten

•

verhalen met lessuggesties

•

een memoryspel met als thema kerk

•

een kwartetspel wereldgodsdiensten

•

‘Met Jozef op reis’ in de vorm van een
ganzenbordspel.

Speelborden, kaartjes en andere benodigdheden zijn te downloaden vanaf de website
van Centrum voor Levensbeschouwing.
Verder zijn er in het katern veel verwijzingen
naar spellen en spelsuggesties. De uitgave
kost €10,- en kunt u bestellen bij Piet van
Hest: pvh@oblimon.nl .
De Methoden voor levensbeschouwing Kleur
en Hemel & Aarde besteden eveneens
aandacht aan het thema van de Kinderboekenweek.

Gastlessen
Oblimon verzorgt ook gastlessen aan kinderen.
Hanni Braspenning inspireert kinderen vanaf
4 jaar tot het samen maken van een kunstwerk met als uitgangspunt een godsdienstige of culturele traditie.
Ineke Struijk gaat met kinderen op ontdekkingstocht aan de hand van leskisten ‘wereldgodsdiensten’
Voor meer informatie: hbr@oblimon.nl (Hanni
Braspenning) en ineke@oblimon.nl (Ineke
Struijk)
Al onze leskisten zijn per twee weken te huur.
Binnen de provincie Gelderland is het in
principe mogelijk deze te laten bezorgen.
Reserveren via liesbeth@oblimon.nl
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