
 Grigio vertelt 
 3.over de oliekruik en de stok 

 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 derde verhaal gaat over Giovanni die met zijn broers alleen thuis mocht blijven. 
 Tijdens het spelen gebeurde er iets dat ze niet hadden zien aankomen. 

 Werkwijze 

 Elke leerling heeft zijn persoonlijk boekje bij. Als je de volgorde van het boekje volgt, heb 
 je de vorige keer het verhaal verteld over het thuisgevoel dat Grigio mocht ervaren. Dit 
 derde verhaal gaat over iets doen wat eigenlijk niet mag.  En wat als je verwacht dat je 
 hiervoor gestraft zal worden.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. 
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 Bij dit verhaal worden de leerlingen in hun persoonlijk boekje gevraagd om aan hun 
 klasgenoten én juf of meester te vragen welk kattenkwaad ze hebben uitgehaald. De 
 suggestie voor de klasactiviteit vind je hieronder. 

 Activiteit 

 Ga naar de speelplaats en speel met je klas ‘het grote kies’ spel. Het achterliggend idee 
 is om de leerlingen goed te laten nadenken eer ze een keuze maken. Soms is het 
 eenvoudig om te kiezen. Soms staan ze voor een dilemma. Wat een boeiend gesprek 
 kan opleveren over het waarom van hun keuze. 

 Heel concreet vraag je om te kiezen tussen 1 of 2. Na een signaal laat je de leerlingen 
 naar het vak gaan van hun keuze. Je laat een paar leerlingen iets te vertellen over 
 waarom ze dat kozen voor je naar een volgende keuze gaat. 

 Hier vind je paar voorbeelden. Maar voel je vrij om zelf actuele voorbeelden te zoeken uit 
 de leefwereld van je leerlingen zoals favoriete TV-programma’s, zangers, sporters, 
 speelgoed...) Wat kies je? 

 witte chocolade of melkchocolade 

 knuffelbeer of  knuffelkonijn 

 tandenborstel of haarborstel 

 chips of zure beertjes 

 pantoffels of regenlaarzen 

 tomaat of komkommer 

 kat of hond 

 zon of maan 

 Materiaal 

 leerlingenboekje 

 krijt of iets anders om twee vakken te maken. 


