
Jongens en meisjes

Groep 2  55 min

Begrippen
Jongens, meisjes, lichaam, piemel, vagina

Benodigheden

Digibord

Schaar

Knutselspullen

Werkbladen

Lesdoelen

De leerlingen worden zich bewust van lichamelijke

verschillen tussen jongens en meisjes

 De leerlingen weten dat jongens en meisjes

gelijkwaardig zijn



De leerlingen leren nadenken over sekse-stereotiep

gedrag van jongens en meisjes in de media



Kriebels in je buikKriebels in je buik ||  Jongens en meisjes 1



Jongens en meisjes

Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld

In deze les kijken we naar verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Welk
gedrag vinden we eigenlijk meer bij een meisje horen en wat meer bij een jongen? Kloppen die
verschillen eigenlijk wel?

Wat is anders?

 15 min 

De leerlingen benoemen de verschillen tussen jongens en meisjes. Ze benoemen hierbij ook de geslachtsdelen en de
verschillende woorden die zij hiervoor (vanuit thuis) kennen. Samen maak je afspraken over hoe jullie de geslachtsdelen op
school noemen. 

Dia 1

Start de les op: In deze les kijken we naar verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Welk gedrag vinden we
eigenlijk meer bij een meisje horen en wat meer bij een jongen? Kloppen die verschillend eigenlijk wel?
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Dia 2

De leerlingen zitten in de kring. Vraag de leerlingen of ze weten wat het verschil is tussen een jongen en een meisje. Kijk
samen naar het plaatje op het digibord. Vraag hoe je kunt zien wie het meisje is en wie de jongen is. Vraag de leerlingen
ook de geslachtsdelen te benoemen. 

Maak afspraken met elkaar over hoe jullie de geslachtsdelen in de klas benoemen. Vraag een aantal leerlingen om te
vertellen welk geslachtsdeel zij zelf hebben. Rond het gesprek af met een paar korte vragen:

Vertel dat iedereen speciaal is en uniek.

Welke woorden kennen ze? 

Welke woorden gebruiken zij thuis voor de geslachtsdelen? 

Zien alle meisjes er hetzelfde uit?

Zien alle jongens er hetzelfde uit?

Zijn er onderling ook verschillen?

Wat hoort waar?

 20 min 

Instructie vooraf: Print de werkbladen ‘jongen’, ‘meisje’ en ‘jongen en meisje’ een keer uit. Print ook de werkbladen ‘kleding’
en ‘speelgoed’ uit en knip de kledingstukken/ het speelgoed uit. Je kunt ook echt speelgoed of echte kleding gebruiken in
plaats van de werkbladen.

De leerlingen gaan kledingstukken en speelgoed ‘sorteren’. Wat vinden ze bij een jongen horen en wat bij een meisje? 
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Dia 3

Geef één of twee leerlingen het werkblad ‘speelgoed’ en het werkblad ‘kleding’. Laat de leerlingen de kledingstukken en het
speelgoed uitknippen of knip de verschillende kledingstukken zelf uit. Je kunt ook gebruikmaken van kledingstukken of
speelgoed uit de klas. Leg drie grote vellen in het midden van de kring: één met daarop een meisje, één met daarop een
jongen en één met daarop een jongen en een meisje. Leg de (plaatjes van de) verschillende kledingstukken om de
afbeeldingen heen. Vraag de leerlingen één voor één om een (plaatje van een) kledingstuk te pakken en op de ‘juiste’ poster
te leggen. Stel vragen als: 

Kleding

Speelgoed

Is dit een kledingstuk voor een meisje, een jongen of voor allebei? Waarom?

Is iedereen het daarmee eens?

Kan alleen een jongen dit kledingstuk dragen?

Kan alleen een meisje dit kledingstuk dragen?

Is er een kledingstuk dat alleen door jongens gedragen wordt of alleen door meisjes?

Is er een kleur alleen voor jongens of alleen voor meisjes? Roze voor meisjes en blauw voor jongens?

Zijn er ook kledingstukken die door zowel jongens als meisjes gedragen kunnen worden?

Wie zou er weleens iets anders willen dragen, maar doet dit niet? (en waarom?)

Wat zou er gebeuren als een jongen een jurk zou dragen?

Wie speelt er met dit speelgoed?

Is iedereen het daarmee eens?

Kan alleen een jongen met dit speelgoed spelen?

Kan alleen een meisje met dit speelgoed spelen?

Kan zowel een jongen als een meisje met dit speelgoed spelen?

Is er speelgoed waarmee alleen door jongens gespeeld wordt of alleen door meisjes?

Is er ook speelgoed waar jongens en meisjes allebei mee kunnen spelen?

Wie zou er weleens met ander speelgoed willen spelen, maar doet dit niet? Waarom doe je dit niet?
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In de media

 20 min 

Instructie vooraf: zoek twee tekenfilmfiguren op internet, een mannelijke en een vrouwelijke. Sluit aan bij de tijdsgeest, dus
bijvoorbeeld hoofdfiguren uit Cars, Ice Age of Frozen (afhankelijk van wat het meeste leeft in de klas natuurlijk). Print de
mannelijke en vrouwelijke hoofdfiguur uit.

Je gaat met de leerlingen in gesprek over hun ‘voorbeelden’ in de media. Denk hierbij vooral aan bijvoorbeeld
tekenfilmfiguren. 

Dia 4

Vraag de leerlingen naar hun favoriete tekenfilm en hun favoriete tekenfilmfiguur. Laat de leerlingen daarna een plaatje
zien van een mannelijke tekenfilmfiguur en een vrouwelijke tekenfilmfiguur (bijvoorbeeld een prinses en een ridder). Vraag
aan de hand van de plaatjes:

(Vragen over prinses):

(Vragen over de ridder):

Welke kleren draagt jouw mama/ buurvrouw/ tante?

Ziet zij er ook uit als een prinses?

Kunnen jongetjes ook een (prinsessen)jurk dragen?

Kunnen meisjes ook sterk en stoer zijn (bijvoorbeeld iemand optillen)?

Welke kleren draagt jouw papa/ oom/ buurman?

Ziet hij eruit als een ridder?

Kunnen meisjes ook een ridderpak dragen?

Kunnen jongens ook lief zijn (bijvoorbeeld iemand een knuffel geven)?
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Dia 5

Sluit de les af: Jongens en meisjes verschillen van elkaar, maar hebben ook overeenkomsten. Je kunt aan kleding of uiterlijk
niet altijd zien of iemand een jongen of een meisje is. Jongens en meisjes kunnen ook dezelfde spelletjes leuk vinden en met
hetzelfde speelgoed spelen. Iedereen mag zelf kiezen welke kleding hij of zij wil dragen en welke spelletjes hij wil spelen. Het
maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent. Het grootste verschil tussen jongens en meisjes zie je als je bloot bent.
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Afsluiting

Jongens en meisjes verschillen van elkaar, maar hebben ook overeenkomsten. Je kunt aan
kleding of uiterlijk niet altijd zien of iemand een jongen of een meisje is. Jongens en meisjes
kunnen ook dezelfde spelletjes leuk vinden en met hetzelfde speelgoed spelen. Iedereen mag
zelf kiezen welke kleding hij of zij wil dragen en welke spelletjes hij wil spelen. Het maakt niet
uit of je een jongen of een meisje bent. Het grootste verschil tussen jongens en meisjes zie je
als je bloot bent.

TipTip
De leerlingen benoemen tijdens deze les ‘echte jongensdingen’ en ‘echte meisjesdingen’. Vraag ze of het wel echt zo is.
Als je goed om je heen kijkt zie je dat er ook:

Geef aan dat jongens en meisjes zich mogen gedragen zoals zij zelf willen, ongeacht hun geslacht. Wees er wel op
bedacht dat in sommige gezinnen kledingvoorschriften bestaan en/of traditionele rolpatronen heel normaal zijn. Het
zal dus niet voor alle leerlingen makkelijk zijn om deze opdracht uit te voeren of zich vrij te voelen om buiten de
traditionele kaders te treden. Benoem dan de verschillen die er zijn in de klas. 

meisjes zijn die .. (bijvoorbeeld) met auto’s spelen
meisjes zijn die geen jurk dragen
meisjes zijn die heel boos worden (vechten)
jongens zijn die .. (bijvoorbeeld) met poppen spelen
jongens zijn die zich graag verkleden in een jurk
jongens zijn die verdrietig zijn (huilen)
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