Don Bosco vertelt
1. over zijn geboorte, mama, papa en broers

Doel
De kleuters leren iets meer over het gezin van Don Bosco. De Don Bosco pop vertelt zelf
aan de kleuters. Dit geeft jou de kans om in gesprek te gaan met de kleuters over hun
mama, papa, broer of zus.

Werkwijze
Je neemt de pop van Don Bosco en de kleuters mee naar de vertelkring. Je vraagt aan
de kleuters of ze weten wie de pop is? Nee? Klopt, want ze kennen hem nog niet. Je
vertelt zelf dat het Don Bosco is en dat die hen graag wat wil vertellen. Vandaag gaat hij
iets vertellen over toen hij nog maar een baby was.
“Dag allemaal, ik heet Giovanni. Hoe heten jullie?” (reactie kleuters)
Laat de pop de kleurplaat nemen en laat Giovanni dan verder vertellen terwijl hij wijst
naar de ﬁguren op de plaat.
Je kan de kleurplaat eventueel ook verknippen (zie apart document) en de ﬁguurtjes één
voor één laten verschijnen wanneer de pop vertelt. De kleuters kunnen dan na het
verhaal het zelf proberen naspelen met de ﬁguurtjes.
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“Dit ben ik. Hier ben ik nog maar een baby. Ik ben geboren tijdens de vakantie, in
augustus. Weet jij wanneer jij geboren bent? (reactie kleuters)
Dit is mijn mama. Dit is mijn papa. Dit is mijn kleine broer Giuseppe (jongetje achter
mama) en dit is mijn grote broer Antonio (jongen rechts).
Ik heb twee grote broers. En jij? (reactie kleuters)
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Wij wonen op een kleine boerderij in een dorpje in Italië. Waar woon jij? (reactie kleuters)
Mijn papa werkt hard op het veld. Mijn mama en mijn broers helpen mee want er is veel
werk. Help jij soms mee met je mama of papa? Wat doe je dan?” (reactie kleuters)

Activiteit
1. Na het verhaal laat je de kleuters net zoals de broers van Giovanni meehelpen op
het veld. Ze scheppen zelf aarde in hun potje en zaaien er tuinkers in. Laat ze ook
voorzichtig zelf wat water gieten in hun potje.
2. Of versieren ze een fotokader waar ze een foto kunnen inkleven van hun gezin.

Materiaal
een Don Bosco pop
kleurplaat van het gezin Bosco
eventueel de kleurplaat verknipt en verstevigd + houten plankje met gleuf om de
ﬁguurtjes in vast te zetten
potjes, aarde, schepjes, gietertje en zaadjes tuinkers
kartonnen/papieren fotokaders, materiaal om te versieren, lijm

