
Zuidactie impulsen rkg 
    Kleine kinderen 



• Een kleuren-hart met legende maken: 
     de kinderen tekenen een hartje en verdelen 
     dit in kleine vakjes. Ieder vakje krijgt een andere  
     kleur, de kleur van iets dat hen kracht geeft in  
     hun dagelijks leven. Waar ze blij van worden,  
     wat ze leuk vinden…. . De hartjes krijgen een plaats  
     in de godsdiensthoek. 
 
• Duimen- spel:  
     Ieder kind krijgt twee duimen kaartjes, zie volgende pagina). 
     De leerkracht beschrijft een situatie uit ons dagelijks leven, de kinderen 
     steken een duim op als ze de situatie leuk vinden, of een neerwaartse  
     duim als ze dit niet leuk vinden. Je kan ook foto’s laten zien. 
     Variatie 1: situaties en foto’s uit het leven van Lenin worden besproken. 
     Variatie 2: de kinderen bedenken zelf een situatie voor de andere kinderen. 
 
 
 





Filosoferen 
met kortfilm 
‘Bruised’ 

https://www.youtube.com/watch?v=yq3Z9msqnOg 
 
Richtvragen: 
 
- Ben jij ook al eens beschaamd geweest? 
- Hoe merk je dit in je lichaam als je beschaamd bent? 
-     Wat doe je als je vriendje zich schaamt over iets? 
-     Zou Lenin je vriendje kunnen zijn? 
- Zou je het leuk vinden om bij hem thuis te gaan spelen? 
      Waarom wel? …of niet? (bekijk de foto’s) 
-     Zou Lenin beschaamd zijn over zijn huisje? 
- Bij wie kan jij altijd terecht om te praten? 
- Bij wie kan Lenin terecht denk je? 
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Een speciale 
dobbelsteen 

• Onze eigen krachtsteentjes maken: 
      De kinderen beschilderen een eigen steentje. Ze bewaren het voor tijdens 
      moeilijke momenten, bv bij een toets.  
 
      Ademhalingsoefening met krachtsteentje:  
      de kinderen liggen op de rug en leggen het steentje op de buik. 
      Als ze inademen maken ze een dikke buik en gaat jet steentje omhoog,  
      bij het uitademen maken ze een platte buik en gaat het steentje naar beneden. 
      Om te eindigen leggen ze het steentje daar waar ze hun lichaam het  
      meeste kracht nodig heeft. 
 
• De kinderen maken een eerste hulp setje voor als ze het moeilijk hebben: 
     met een krachtsteentje, een zorgenpopje in een luciferdoosje. 
 

 
 
 



• Een sloppenwijk maken in de klas met oud karton. 
     Klasgesprek, hoe zou het zijn om in een sloppenwijk  
     te wonen?  
 
• Collage per 2 :  
     verdeel een schoendoos of een tekenpapier in 2. 
     Aan de ene kant tekenen jullie hoe het huis  
     van Lenin nu is. Aan de andere kant tekenen jullie 
     een beter huis voor Lenin. Hoe ziet dit huis eruit? 
  

 
 
 



• Een dobbelsteen voor Lenin: 
 

Bekijk samen met de kinderen de foto’s van de zuidactie. 
Ieder kind kiest om de beurt een foto uit, en gooit met de 
dobbelsteen. 
 
- Hoofd: wat denk je als je naar de foto kijkt? 
- Hart: Wat voel je? 
- Mond: Wat zou je zeggen tegen de mensen op de foto? 
- Arm: Wat kunnen ze doen om vol te houden? 
- Hand: Wat zou je kunnen doen om te helpen? 
- Engel: Wat zou je willen wensen? 

 
 

Dobbelsteen : zie volgende pagina 
 

 
 

 
 





Het huis van Lenin 







Het huis van 
Jezus 

• Godsdiensthoekje:  
      Het huis van Jezus  

 
 
 

• Oefening met Jezusbeelden:  
      de kinderen kiezen een Jezusbeeld en zoeken een foto 
      uit de beelden van de zuidactie waarin ze dit herkennen.  
      Het huis waar de kinderen in Nicaragua terecht kunnen heet: ‘vrienden van Jezus.’ 
      Wat gebeurt er allemaal in het huis van Jezus? De kinderen tekenen of vertellen 
      over wie Jezus was en wat hij leuk vond om te doen in zijn huis. 
  
 
 



Jezusbeelden  









 
 

• Maria, een sterke 
     mama voor ons allemaal: 
- Een Mariadoosje knutselen 
     met medailles in kroonkurkjes 
 
 
- Weesgegroetje beluisteren of 
     proberen mee te zeggen. 
 
- Een klas-altaartje voor Maria 
     maken.  
Inspiratie uit Nicaragua: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NCn_85-jJVk 
https://www.youtube.com/watch?v=vYRDyzZe0Oo 
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