
Wie ben ik?

Groep 1  80 min

Begrippen
Ik, jij, groot, klein, uiterlijk, verschillen,
overeenkomsten, haar, ogen, gezicht, lichaam

Benodigheden

Grote spiegel en/of handspiegeltjes (voor elk tweetal in de klas één spiegeltje) 

Knutselspullen

Blinddoek 

Lesdoelen

De leerlingen kennen hun eigen lichaam  De leerlingen krijgen inzicht in de overeenkomsten en

verschillen in lichaamskenmerken



De leerlingen leren dat ieder lichaam uniek en speciaal

is

 De leerlingen zijn zich ervan bewust dat ze een individu

zijn



De leerlingen respecteren onderlinge verschillen tussen

mensen
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Wie ben ik?

Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld

Vandaag kijken we eens goed naar onszelf! Iedereen heeft een neus, mond en buik, maar ziet
ieder kind er hetzelfde uit? Kijk bijvoorbeeld eens naar je oren, ogen en haren. Is dat hetzelfde
als van de andere leerlingen in de klas? 

Dit ben ik!

 30 min 

Ter voorbereiding: zorg voor een grote spiegel in het midden van de klas waar de leerlingen in een halve cirkel omheen
zitten. Deze activiteit kan ook in tweetallen gedaan worden waarbij ieder tweetal een handspiegel gebruikt om zichzelf te
kunnen bekijken.

Deze oefening laat de leerlingen goed naar elkaar en naar de verschillen en overeenkomsten tussen henzelf de anderen
kijken. 

Dia 1

Start de les: Vandaag kijken we eens goed naar onszelf! Iedereen heeft een neus, mond en buik, maar ziet ieder kind er
hetzelfde uit? Kijk bijvoorbeeld eens naar je oren, ogen en haren. Is dat hetzelfde als van de andere leerlingen in de klas?
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Dia 2

Ga in een halve kring zitten om de spiegel heen en laat de kinderen om de beurt voor de spiegel staan. Deze activiteit kan
ook in tweetallen gedaan worden waarbij ieder tweetal een handspiegel gebruikt om zichzelf te kunnen bekijken. Het is leuk
om hierbij meisjes en jongens te mixen.

Laat de leerlingen kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen elkaar. Hierbij kan ook aandacht besteed worden
aan lichamelijke kenmerken die typerend zijn voor verschillende culturen en etnische achtergronden. Stel vragen als: 

Hoe ziet je neus eruit? 

Hoe zien je ogen eruit? Wat voor kleur hebben ze?

Hoe ziet je gezicht eruit? Heb je bijvoorbeeld sproetjes en rode of bolle wangen?

Wat is bijzonder aan jezelf? 

Wat voor kleur heeft je huid? 

Hoe ziet je lichaam er uit? Ben je bijvoorbeeld groot of klein en heb je lange of korte benen? 

Ben je een jongen of een meisje? 

Op wie lijk je het meest? Is dit je vader, je moeder of je oma of opa? Hoe komt het dat je op hen lijkt? Wat is
hetzelfde? 



Wat voor kleding heb je aan?

Dia 3

Laat de leerlingen naar aanleiding van het gesprek een tekening maken van zichzelf en hang deze na afloop op in de klas. 
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Zoek de verschillen

 10 min 

Leerlingen leren in kleine groepjes over de verschillen en overeenkomsten tussen elkaar en leren dat dit ook kan komen door
de bouw en achtergrond van hun ouders en grootouders. 

Dia 4

Verdeel de leerlingen in tweetallen. Geef elk tweetal een spiegel waar ze in kunnen kijken. Laat de leerlingen op zoek gaan
naar de verschillen en overeenkomsten bij elkaar. Stel vragen als: 

Praat in de kring met de leerlingen door over de gevonden overeenkomsten en verschillen. Schenk hierbij ook aandacht aan
lichamelijke kenmerken die typerend zijn voor verschillende culturen of etnische groepen zonder expliciet de nadruk te
leggen op de verschillen tussen culturen, bijvoorbeeld aan de hand van de volgende vragen: 

Wat valt je op aan de ander? Hebben jullie bijvoorbeeld dezelfde neus, mond, kleur haar, kleur ogen en
huidskleur? 



Wat is er bijzonder aan deze leerling? 

Is het een jongen of een meisje? Hoe kun je dat zien? 

Wat is hetzelfde aan jullie? Wat is er verschillend? 

Wat is hetzelfde aan ieders buik? Wat kan er anders zijn? 

Wat is hetzelfde aan jongens en meisjes? Wat is er anders? 

Wat is hetzelfde aan jullie en mij? Wat is er anders? 

Hoe kan je zien dat dit [naam kind] is, en niet [naam ander kind]? Wat is er hetzelfde tussen deze twee? Wat is
anders? Hoe komt het dat ze zo verschillend zijn in haar- of huidskleur? 



Sluit af met dat iedereen anders is maar iedereen bijzonder is, op zijn of haar eigen manier! 

Tik tik, wie ben ik?

 10 min 

Een spel om leerlingen op de tast hun klasgenoten te laten herkennen. 
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Dia 5

Ga met zijn allen in een kring zitten. Een leerling staat midden in de kring en krijgt een blinddoek om. Wijs een andere
leerling aan die voorzichtig voor de geblinddoekte leerling gaat staan. De geblinddoekte leerling probeert te raden wie er
voor hem staat door voorzichtig het hoofd en de armen aan te raken: Stel vragen als: 

Doe de blinddoek af en bespreek de antwoorden na. Laat een aantal andere leerlingen dit ook proberen. 

Heeft dit kind lang of kort haar? 

Is hij groot of klein? 

Denk je dat het een jongen of een meisje is? 

Wie denk je dat het is?

Maak een hand- en voetafdruk

 20 min 

Knutselen met vingerverf.

Dia 6

Laat de leerlingen met vingerverf hand- en voetafdrukken maken en vergelijk deze door ze naast elkaar te leggen. Hang de
tekeningen op in de klas. 
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Zandkasteel - Mooi

 10 min 

De leerlingen kijken een filmpje van het Zandkasteel over mooi zijn.

Dia 7

Bekijk het filmpje van het Zandkasteel. Je kunt er ook voor kiezen om alleen het liedje te laten horen op 4:54.  Bespreek het
filmpje na als je het volledig bekijkt. Stel vragen als: 

Wat knutselden Sasa en Toto? 

Wat is hetzelfde aan Sasa, Toto en koning Koos? 

Wat is er anders aan Sasa, Toto en Koning Koos? 

Wie is het grootst? 

Wie is het kleinst? 

Dia 8

Rond de les af: Ieder kind ziet er anders uit. Als we goed naar elkaar kijken zien we zowel overeenkomsten als verschillen.
Ieder mens is uniek en speciaal! Ieder kind hoort erbij en we sluiten niemand buiten. 
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Afsluiting

Rond de les af: Ieder kind ziet er anders uit. Als we goed naar elkaar kijken zien we zowel
overeenkomsten als verschillen. Ieder mens is uniek en speciaal! Ieder kind hoort erbij en we
sluiten niemand buiten.

Tip 1Tip 1
Let erop dat leerlingen elkaar niet uitlachen en dat ze elkaar aardig behandelen. Laat merken dat iedere leerling uniek
en speciaal is. 

Tip 2Tip 2
Blinddoek alleen een leerling die dat wil en het niet eng of vervelend vindt.

Tip 3Tip 3
Let erop dat sommige leerlingen uit een andere cultuur het spannend vinden om een ander aan te raken of aangeraakt
te worden. Nodig alleen de leerlingen uit die dit zelf willen.
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