Grigio vertelt
1. over zijn twee vaders in de hemel

Doel
De kinderen leren via de verhalen van Grigio meer over Don Bosco zijn leven als kind. In
de verhalen zitten belangrijke waarden die Giovanni van zijn moeder meekreeg en die hij
doorgaf aan zijn jongens. Deze verhalen geven jou de kans om samen met jouw
leerlingen bij deze waarden stil te staan. Via een persoonlijk boekje kunnen de kinderen
zelfstandig en op eigen tempo met het verhaal aan de slag.
Het eerste verhaal dat de hond Grigio vertelt gaat over de eerste herinnering die Don
Bosco had als kind, als de kleine Giovanni dus. Namelijk de dood van zijn vader en hoe
zijn moeder daarmee omging.

Werkwijze
Elke leerling heeft zijn persoonlijk boekje bij. Als je de volgorde van het boekje volgt, heb
je de vorige keer de inleiding voorgelezen. Zo kennen je leerlingen de hond Grigio en
weten ze ook hoe hij Don Bosco’s beste vriend werd. Je gaat nu verder met het eerste
verhaal dat Don Bosco aan Grigio vertelde. Het verhaal gaat over de dood van zijn vader
en het gevoel dat hij nu twee vaders heeft in de hemel.
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Heel concreet lees je eerst het verhaal voor en kies je of je de leerlingen individueel aan
de slag laat gaan in hun boekje of dat je een gezamenlijke klasactiviteit doet.
Bij dit verhaal worden de leerlingen in hun persoonlijk boekje uitgenodigd om na te
denken over wie goed voor hen zorgt en daar eventueel iets over te tekenen of bij te
plakken in de fotokader. Je laat ze ook stilstaan bij wat zij zien of voelen als ze naar de
sterrenhemel kijken. De suggesties voor een klasactiviteit vind je hieronder.
Extra tip voor stadsscholen
Kinderen die in de stad wonen zien de sterrenhemel nauwelijks door de lichtvervuiling. Ze zien eerder
bewegende sterren door de vliegtuigen die ‘s avonds en ‘s nachts door de lucht vliegen. Je kan een ﬁlmpje
van een mooie sterrenhemel tonen. Of polsen of ze op vakantie als eens naar de sterrenhemel hebben
gekeken. Je kan ook naar buiten gaan en samen naar de wolken kijken. Samen fantaseren over wat jullie
in de wolken zien is ook een leuke klasactiviteit. Enkele links naar ﬁlmpjes van de melkweg:
https://www.youtube.com/watch?v=uKHOUkr3YZI
https://www.youtube.com/watch?v=SjXpO3a0Xuo
https://www.youtube.com/watch?v=qTHEJPUX4xM
https://www.youtube.com/watch?v=A5sFeRnIe5I

Activiteit
Na de dood van zijn vader was het voor het gezin van Giovanni Bosco echt overleven.
Don Bosco’s moeder besliste om niet te hertrouwen en zelf voor haar kinderen en haar
zieke schoonmoeder te zorgen. Ze waren arm en de kinderen moesten van kleins af aan
al meehelpen op het veld. Giovanni was nog heel klein.
1. In deze eerste klasactiviteit proberen jullie letterlijk eens in Giovanni zijn
schoenen te gaan staan. Zorg voor enkele oude houten klompen en wat
werkmateriaal dat vroeger gebruikt werd op de boerderij. Ga met je leerlingen
naar buiten en laat ze een parcour aﬂeggen op de houten klompen. Met de oude
werktuigen laat je een stukje grond bewerken. Mocht je in de buurt van de school
een boerderij of een samentuin hebben kan je deze klasactiviteit daar laten
doorgaan.
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2. Een tweede suggestie is om een sterrenkijker te maken en net als Giovanni naar
de sterrenhemel te kijken. De handleiding voor de sterrenkijker vind je in een
aparte bijlage.

Materiaal
leerlingenboekje
voor sta eens in Giovanni’s schoenen : enkele houten klompen en werkmaterialen,
een stukje tuin op school of een tuin in de buurt
voor de sterrenkijker: per leerling een kartonnen koker van Pringles Chips, zwart
of donkerblauw gekleurd papier of verf om de buitenkant mee te versieren, geel
papier met sterren om uit te knippen of stervormige stickers, zwart stevig A4
papier, een priknaald en -kussen

