Levensbeschouwing lessen leerjaar 2 ( november ) D
 aar zit muziek in

Heel veel werkvormen/verwerkingen
Kijk naast de kolom van je eigen groep ook in de andere kolommen voor het overzicht en ideeën.
Feest/muziek

1/2  9 stappen

3/4 10 stappen

5/6 16 stappen

7/8 15 stappen

Dankdag (1 nov)
Geven en ontvangen
Week van rouw & verlies
(30 okt - 3 nov)

http://www.kleuteridee.nl/bijbel-2/bij
belplaten/oude-testament/#esther

http://www.kleuteridee.nl/bijbel-2/bij
belplaten/oude-testament/#esther

Wie is de baas (blz 861)
(taalopdracht alfabetische
volgorde!)

Dankdag voor gewas en
arbeid, wat betekent dat?

Ester: negen stappen
Route 3 stap 33-41 ( blz
858-879)
Alles wordt nieuw 4
lied 9 - Ester wordt koningin
God is altijd heel dichtbij
O ik voel me niet zo happy
Nooit alleen
Onder boven voor en achter
God heeft een plan met je
leven
Stel mijn vertrouwen
Ik ben nooit alleen
Esther dank je wel
Durven & Vertrouwen
Daar zit muziek in:
Psalmen
Themapagina Muziek blz 1076)

Twee feesten
Koningin Wasti komt niet.
Ester wordt koningin
Elly en de WiebelW verhaaltje Esther
HELE Aflevering Elly en de
W - Ester
Haman bedenkt een plan.

Twee feesten

Rijk zijn ( blz 859)

Koningin Wasti komt niet

Leren durven ( blz 868)
Het bevel ( blz 874)

Koningin Wasti

Ester wordt koningin

Ester moet naar de koning.
Ester vraagt om Redding

dan anderen ( blz 865)

Het is feest ( blz 879)

Een bijzonder

meisje
Haman bedenkt een plan

Een nieuwe brief
De joden winnen.
Het poerimfeest
Bijbelse liedjes leren.
Betekenis geven.
(vrije keus)

anderen

Anders dan de

Zo zijn onze manieren (

blz 866)

Psalmen uit route 2:
Psalm 8 Zingen over God (
blz. 940)

Lees in de Bijbel de
verhalen over Ester
Wat weet je van het verhaal
van Ester? Wat betekende
dit verhaal voor jou? Geeft
dit weer in creatieve vorm.
Wie is Ester (E
ngels)Verhaal Ester in
beeldvorm (Engels)
lied:
Esther hou je hoofd omhoog
Onderzoek wat Het
poerimfeest is. Hoe zou je
het nu nog kunnen vieren?
Route3 stap 41
Hamansoren ( blz 878)
https://www.facebook.com/Ik
hebHOOP/videos/vb.784188
681683877/1093329667436
442/?type=2&theater

Ester moet naar de koning

Psalm 13 Een klaaglied ( blz
944)

Durven en

psalm 19 Een lied over hoe
je moet leven ( blz 949)

vertrouwen ( blz 867)

Leren durven

Ester vraagt om redding

Een grote wens

Een nieuwe brief

Kom op ( blz 874)
De joden winnen
Het Poerimfeest

Psalmen uit route  1: Psalm
150
Maak muziek voor God
 (blz 1066)
Maak zelf

muziekinstrumenten

psalm 45 Een koningslied (
blz 973)
psalm 70 Een lied over de
geschiedenis ( blz 1001)
psalm 121 Een lied voor de
reis naar Jeruzalem (blz
1047)
psalm 146 Een lied om God
te eren ( blz 1062)

Psalmen uit route 3:
psalm 103 De liefde van
God is groot blz 1023)
hertaling Psalm 103/139
psalm 23 Je hoeft niet bang
te zijn blz 954)
psalm 42  Verlangen naar
God blz 969)
psalm 1  Gelukkig door de
wet blz 934)
psalm 91 God beschermt je
(blz 1016)
psalm 139 God is altijd bij je
( blz 1056)
Max Lucado: niemand is als
jij
Max Lucado - film boek
Eigen liederen bespreken
waarom ze mooi zijn

