
 Grigio vertelt 
 5. over leren van de trucjes op de markt 

 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 vijfde verhaal gaat over de droom die hem niet meer los laat en het verlangen om te 
 gaan studeren. En ook over de trucjes van de goochelaars en de acrobaten op de markt 
 die hem op een geweldig idee brengen. 

 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 de bijzondere droom die Don Bosco had als 
 kind. Dit vijfde verhaal gaat over het verlangen dat de droom bij Giovanni losweekte, 
 namelijk om naar school te gaan. 

 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 vinden de leerlingen in hun persoonlijk boekje een aantal trucjes die ze 
 zelf eens kunnen uitproberen. De suggesties voor een klasactiviteit vind je hieronder. 

 Activiteit 

 Giovanni was een speelse en leergierige jongen die erg hield van de trucjes van de 
 goochelaars en acrobaten op de markt. Hij droomde er ook van om naar school te gaan 
 om te leren schrijven en rekenen. 

 1.  In deze eerste klasactiviteit proberen jullie op een speelse manier letters en 
 cijfers te vormen door ze uit te beelden met jullie lichamen.Je kiest zelf welke 
 woorden of welke getallen jullie vormen. Het is een goed idee om deze activiteit 
 op de speelplaats te doen. Zo heb je veel ruimte en kan je vanop de eerste 
 verdieping een foto maken (vogelperspectief). 

 2.  Via dit filmpje kan je samen met je klas wat eenvoudige goocheltrucjes 
 uitproberen: 

 27 EENVOUDIGE GOOCHELTRUCS - YouTube 

 3.  Je kan ook samen met je klas zelf stempels maken en een mooie boodschap op 
 papier drukken en jullie eigen flyers verspreiden in de school. Hierbij kan je 
 vertellen dat Don Bosco ook zelf met een drukkerij is begonnen om zijn blijde 
 boodschap via kleine boekjes en flyers te verspreiden. Hij noemde dat zijn ‘goede 
 pers’. In een aparte bijlage voegden we een eenvoudige handleiding toe om zelf 
 stempels te maken. 

 4.  Of samen met je klas zelf papier maken en daarop stempelen. Hieronder in de 
 link kan je een eenvoudig instructiefilmpje bekijken om zelf papier te maken. 

 Zelf papier maken - Duizend stukjes papier 

 1.  Eerst doe je het oud papier in een bak met water, dan wordt het lekker zacht en kun je er 
 goed stukjes af scheuren. 

 2.  Dan maak je er met een mixer een lekker papje van, dat heet papierpulp. 
 3.  De pulp gaat in het water en je roert er zeer zorgvuldig in. 
 4.  Daarna schep je met een zeef de papierpulp uit de bak en laat het water er uit lekken. 
 5.  Doe dan de rand eraf maar zorg dat er nog meer water uit kan. Dat doe je door het op een 

 doek leggen, zodat het water uit het papier in de doek kan trekken. 

https://www.youtube.com/watch?v=t5oMkKGTYSM
https://schooltv.nl/video/zelf-papier-maken-duizend-stukjes-papier/
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 6.  Als het meeste vocht er uit is, kun je het velletje papier heel voorzichtig los trekken. 
 7.  Je hangt het op aan een waslijn want zo kan het papier verder drogen. 
 8.  Na een paar uur is het eigengemaakte vel klaar! En dan kan je er een boodschap op 

 schrijven. 

 Materiaal 

 leerlingenboekje 

 een fototoestel of GSM 
 om zelf papier te maken: oud papier, een bak met water, een mixer en een bakje 
 om het in te mixen , een zeef en doeken, een waslijn met wasknijpers om het 
 papier te laten drogen 
 om zelf stempels te maken:  A4 vellen foam (in een lichte kleur), schaar, 
 koekjesvormen of ander ‘stans’ materiaal, pen, houten blokjes, lijm, 
 stempelkussen(s) 


