groep 5/6 - thema ‘Wonen’
Docentenhandleiding
Dit lespakket is een speciale uitgave van Stichting De Brug. Deze stichting helpt weeskinderen in
Cambodja. Bij dit lespakket hoort een filmpje, werkbladen voor groep 3/4, 5/6 en 7/8 en voor elk
niveau een docentenblad. Het doel van dit lespakket is dat kinderen meer leren over Cambodja
en in actie komen voor Stichting de Brug. De actie kan met uw eigen groep worden gedaan.
Of uw groep kan meedoen met een grotere actie van de hele school: een sponsorfietstocht.
Het filmpje
Het filmpje is geschikt voor alle niveaus. Het laat de kinderen zien waar Cambodja ligt, wat voor land
het is en hoe de mensen er leven. Daarna maken we kennis met zes broertjes. Ze wonen bij hun oma
omdat ze geen ouders meer hebben. Stichting de Brug heeft veel voor deze kinderen gedaan. Ze
hebben een nieuw huis gekregen. En de kinderen hebben nu genoeg te eten en gaan naar school.
Afhankelijk van het niveau kunt u meer of minder op de achterliggende problematiek ingaan.
Het lespakket in groep 5/6
Bekijk samen met de kinderen het filmpje. Praat samen met de kinderen over wat jullie gezien hebben.
Wijs Cambodja nog eens aan op de wereldkaart. Stel de kinderen een aantal vragen over het filmpje.
Ga nu in op het thema dat bij dit niveau hoort: Wonen. Bijvoorbeeld: Hoeveel kamers zijn er in je huis?
Met hoeveel mensen woon je daar? Wat voor spullen staan er in je kamer? Hoe is dat bij oma Ting?
Wat is er anders? Praat erover met de groep.
Werkbladen
De kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met de werkbladen. Print er voldoende uit voor de hele groep.
Inlevingsopdracht
Kinderen ervaren wat armoede betekent. Ze markeren met papieren stroken of tape het voormalige
noodhutje van oma Ting en haar zes kleinkinderen. Het hutje was ongever 3 bij 3 meter. Zeven kinderen
gaan een kwartiertje ‘wonen’ in dat hutje. Hoe ervaren ze dat? Daarna bedenken ze hoe een beter huis
voor oma Ting eruit zou kunnen zien. Dat huis gaan ze ontwerpen.
Actie met de groep
Bakken voor oma Ting: kinderen gaan zelf bananenchips en loempia’s maken, en natuurlijk zoete
rijsttoetjes. Ouders en familie worden uitgenodigd voor een Cambodjaanse middag op school. Lekker
eten en drinken, en de opbrengst gaat naar Stichting de Brug. Recepten vindt u op Smulweb:
www.smulweb.nl/966936/koken/recept/Bananenchips. En op de website van stichting De Brug.
Schoolactie
De schoolactie is een sponsorfietstocht. Groep 5/6 zet het parcours uit. En vraagt aan ouders/opa’s
en oma’s om hen te sponsoren. Een euro voor elke kilometer!
Meer informatie
Dit lespakket is een uitgave van Stichting De Brug, Hardenberg. Meer informatie vindt u op
www.stichtingdebrug.nl. Het ingezamelde geld kunt u overmaken op rekeningnummer
823353 ten name van Stichting De Brug.
Colofon
Concept en realisatie: Patsboem! Nijmegen/Gorinchem www.patsboemeducatief.nl
Filmpje: Digitale expressie/Jose van Duijvenvoorde www.digitaleexpressie.nl
Vormgeving docentenhandleiding en werkbladen: Marieke Nelissen, www.lepetitstudio.nl

Werkblad groep 5/6
1 Cambodja
Wat weet je over Cambodja? Vul de zinnen aan!
Kies uit: treinen, tropisch, tijgers, oorlog, Azië, vervoer.
Cambodja is een land in
niet zijn, zoals
bos, het
regenwoud.
probleem in Cambodja. Er is lang
heel slecht. Er rijden bijna geen gewone
Cambodjanen de bamboetrein!

. Er leven daar dieren die er in Nederland
en olifanten. Een groot deel van het land is
is een groot
geweest, daardoor zijn de wegen
, daarom nemen

2 Cambodja of Nederland?
Waar horen de zinnen bij? Schrijf de letters in de goede kolom.
A De meeste mensen zijn boer.
B Elke dag ongeveer 30 graden.
C De meeste mensen werken op kantoor.
D Er zijn vier seizoenen.
E Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten.
F Mensen gaan op vakantie naar landen in Azië.
Cambodja

Nederland

3 Oma Ting
a Waarom wonen Nawien en zijn broertjes bij oma Ting?
b Waarom kon oma eigenlijk niet goed voor de kinderen zorgen?
Noem twee redenen.

4 Stichting De Brug
Wat doet Stichting De Brug? Vul de woorden in de puzzel in. In de vetgedrukte hokjes lees je een dier
uit Cambodja!
1 Oudere kinderen krijgen een …
2 Het kind en opa of oma krijgen … 			
3 Later kunnen kinderen voor opa en oma ...
4 Kinderen hoeven niet naar een …
5 Elk kind draagt een school- ...

