
 

 
  



 

 

 

GESCHIEDENIS & TALENT 

 

De Kinderboekenweek van 2020 staat in het teken van GESCHIEDENIS. 

En… Ja! Ook vroeger hadden de mensen talent! Wat dacht je van het talent dat je nodig hebt om 
piramides te bouwen, een raket uit te vinden, kleding te ontwerpen of een wiel te bedenken…. 

Wis en Vis gaan opzoek naar talenten die je vroeger nodig had, talenten van opa’s en oma’s, en talent 
van jou! Doe je mee?  

Hier vind je lessen, tips en ideeën om te doen in de Kinderboekenweek met als thema: 

 

GESCHIEDENIS & TALENT 

 

  



 

 

 

Geschiedenis 
 

Maak een stamboom 
 
 

Bespreek met de kinderen:  
Wat is een stamboom? 

Een stamboom gaat over vroeger, over jouw ouders, en opa en oma.  
Op het plaatje zie je een voorbeeld. 

 
Maak een stamboom over jouw familie. 

 
Knip de fotolijstjes uit en plak ze op de boom.  

Teken hier je familie in:  
Je ouders, misschien heb je broertjes of zusjes? 

Je opa’s en oma’s. 
Je kunt ook de voorgedrukte stamboom gebruiken. 

 
Print de lijstjes en de stamboom eventueel uit op een groot papier. 

 
Bespreek met elkaar: 

Wie is wie?  
En welk talent heeft bijvoorbeeld je oma? Of zusje? En jij?  



 

 

 



 

 
 



 

  



 

 

  



 

 

 

Creatief 
 

Teken het talent van een familielid. 
 

Bespreek met de kinderen: 
Heb jij een broer of zus? Vader of moeder? Neefje of nichtje? 

Kies iemand uit jouw stamboom.  
Teken hem of haar in het lijstje. Wat vind jij dat diegene goed kan? Teken of schrijf dat erbij. 

 
Heb jij één van deze talenten ook? 

Welke talenten heb jij? 
 

Teken jezelf of plak een foto van jezelf in een fotolijstje.  
Waar krijg jij energie van? Gaat jou gemakkelijk af, wat vind je leuk om te doen? 

 
Teken of schrijf dat erbij. 

 
Hang alle lijstjes op de klas. 

Geef het fotolijstje van je familielid aan diegene.  
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Sportief 

 
Spelletjes van vroeger 

 
Nu heb je spelcomputers, tablets, speeltuintjes en Johan Cruijff veldjes.  

Jouw opa en oma hadden dat nog helemaal niet! 
We gaan spelletjes doen, zoals ze dat vroeger deden. 

Hieronder vind je een aantal suggesties van spelletjes die ze vroeger deden: 
 

Maak een voetbal van krantenpapier en speel een potje voetbal 
Hoepelen 

Knikkeren met knikkers of kastanjes, eikeltjes etc. 
Blik gooien 
Ring gooien 
Sjoelen 

Ezeltje prik 
Hinkelen 

 
Wat vind jij leuk om te doen? Waar krijg jij energie van? 

 

  

 



 

 

Hoeken 
 

Verkleed je als & Doe als 
 

De kinderen kruipen in de huid van mensen van vroeger. Hieronder zie je wat ideeën. Maar er zijn vast 
meer mensen/beroepen van vroeger te bedenken.  

Laat de kinderen ontdekken en spelen zoals ze toen deden. 
 

Een ridder 
Een prinses 

Een uitvinder 
Een astronaut 
Een viking 
Een piraat 

Een zuster / verpleegkundige 
Een dienstmeisje 

 
Bespreek na:  

Welke beroepen vind je leuk? Wat vind je er leuk aan?  
Welk beroep past misschien wel bij jou? 

  



 

 

Filosofie  
 

Over talenten van vroeger 
 
 

De kinderen zitten in een kring. Bespreek wat een ‘beroep’ is. Wie kan een beroep noemen? Welke 
beroepen hebben de ouders van de kinderen? Wat moet je goed kunnen als je dit beroep hebt? Welke 

talent moet je dan dus hebben? 
 

Wie kan een beroep van vroeger noemen? Welke talenten moest je hebben om dat beroep uit te oefenen? 
Hieronder vind je een aantal suggesties van beroepen die ter sprake zouden kunnen komen. Uiteraard 
zijn er veel meer beroepen te bedenken. Zoek eventueel afbeeldingen van de beroepen en toon deze op 

het digibord. 
 

Vraag aan de kinderen: Welk beroep zou jij kiezen, als je vroeger leefde. Waarom?  
Heb jij een talent dat ze vroeger goed zouden kunnen gebruiken?  

 
Suggesties voor beroepen van vroeger: 

 
Filosoof | Uitvinder | Een ridder | Een prinses | Iemand uit de steentijd | Een uitvinder | 

 Een astronaut | Een viking | Een piraat | Een holbewoner |  
Een ‘dienstmeisje’ in het kasteel | Een nar in een kasteel | Een boer 

  



 

 

 
Techniek 

 
Maak een uitvinding waar ze vroeger wat aan hadden 

 
Je kunt deze les eventueel doen na de les filosofie als verwerkingsles.  

 
Bespreek met de kinderen: 

Wat hebben de astronauten uit moeten vinden om naar de maan te gaan? 
Hoe zouden de dingen verplaatst zijn, voordat er vrachtwagens waren?  

Hoe zou een juf les gegeven hebben zonder digibord?  
Waar werkten ze mee in de steentijd? 

Welke dingen hebben de wereld echt veranderd?  
Bespreek uitvindingen die de wereld veranderd hebben.  

Laat afbeeldingen op het digibord zien.  
 

De kinderen tekenen of maken een uitvinding die vroeger gedaan is.  
Bijvoorbeeld een wiel, een trein, een raket. 

  



 

 

Kunst 

 
Kruip in de huid van een kunstenaar 

 
Bespreek met de kinderen:  

Wie weet wat een kunstenaar is? 
Zoek een aantal afbeeldingen van schilderijen/werken van kunstenaars van vroeger: van Gogh, Karel 

Appel, Christo, Rembrandt. Laat deze op het digibord zien. Praat over wat kunstenaars doen. 
 

Vragen die je kun stellen: 
Wat doet een kunstenaar? 

Wie is er wel eens in een museum geweest? 
Wie heeft thuis een schilderij aan de muur hangen? 

Wat staat daar op? 
Wanneer ben je een kunstenaar? 

 
Welke talenten heeft een kunstenaar nodig?  

 
De kinderen kruipen in de huid van een kunstenaar en maken een schilderij. 

Je kunt een onderwerp voor de kinderen bedenken, of het vrij laten.  
Laat de kinderen op een canvasdoek of groot stevig papier een schilderij maken.  

Vermeld de naam van de kunstenaar (het kind dus ) onder in de hoek, zoals een echte kunstenaar dat 
doet.  

Hang de kunstwerken, als ze klaar zijn, op in de klas. 

 


