
 

FICHE 

Zuidactie rkg_ Ik wil geen kusjes 
 

 

 

 

 

 

 
IKid1 Basisvertrouwen ontwikkelen 

 
IKid2 Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen 

 
IKlg1 Dieper ingaan op de eigen levensbeschouwelijke en spirituele ontvankelijkheid en 

groei 

• 2.5-12j   Spiritualiteit beleven met de totale persoon - met anderen 

communiceren over het eigen zin zoeken - gevoelig zijn voor en verlangen naar de 

authenticiteit van mensen in wat ze zeggen en doen 

 
IKvk5 Grensoverschrijdend gedrag herkennen en er weerbaar mee omgaan 

 
MUva1 Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen 

 
MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te 

drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen 

• Drama > Dramaspel 

 
SErv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten 

goede komen in diverse situaties en contexten 

• Zich present stellen 

• Zich openstellen voor een ander 

• Opkomen voor zichzelf en zich weerbaar opstellen 

• Tot zichzelf komen 

 
RKvm1 Zich bemind weten zoals men is, vertrouwvol openstaan voor de toekomst, in 

ontmoeting treden met het christelijk geloven in een liefhebbende God 

• Kleuter: Basisvertrouwen ervaren en ontwikkelen > In klasrituelen, feesten, 

vieringsmomenten basisvertrouwen beleven en uitdrukken 

• Kleuter: Basisvertrouwen ervaren en ontwikkelen > Ervaren en beleven van 

basisvertrouwen: veiligheid, geborgenheid, aanvaarding ... 

• Kleuter: Basisvertrouwen ervaren en ontwikkelen > Ontdekken hoe 

geloofsverhalen, geloofsbeelden, godsbeelden, Jezusbeelden basisvertrouwen 

versterken 

 

 

 

 

 

Verloop :  

 

Verloop :  Kies uit onderstaande activiteitenreeks drie activiteiten die uit een andere laag komen van de 

godsdienstpedagogie. 



 
 

 

 

 Ieder kind kiest een kaartje (bijlage) en mag iets 

vertellen, moed geven, een wens doen. 

 Bekijk de foto’s van het huisje van Lenin en kies 

opnieuw een kaartje (vertel) 

 

 

 

 

 

 

 Ademhalingsoefening: maak het stil, voel met je 

beide handen de adem in de buik. Adem hartjes  

in en adem kusjes uit. 

 Bodyscan: ga liggen op de grond en maak het 

heel stil. Stuur een kusje naar jezelf en laat het 

kusje op reis gaan door je hele lichaam, je hoofd, 

je ogen, oren, armen, handen, buik,…enz 

 

 

 
 

 

 

 Het verhaal Jezus en de kinderen met prenten 

vertellen; De kinderen beelden in kleine groepjes 

een prent uit.  

 

De andere groepjes  evalueren hen met  

           kaartjes met  kusjes. 

 

 
 

 

 

 

 In de vieringen in de kerk wensen de mensen 

mekaar de vrede door een hand te geven.  

 De kinderen lopen door de ruimte en geven 

mekaar de hand (vredeswens). 

 Klasgesprek: 

- Zou jij iedereen een hand willen geven? 

- Is iedereen welkom in de kerk? 

- Wie zou jij héél graag eens een hand geven? 

- Wie zou jij graag vrede willen wensen? 

- Zou jij Jezus een hand willen geven? 

…of een kus? 

 

 

 



 

 


