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HET VERHAAL VAN DE NUTTELOZE BOOM #1

Men kan verschillende foto's
gebruiken die overeenkomen met
de verschillende fasen van het
verhaal: een foto van een klein
bosje bomen - een foto met een
paar bomen - een foto met de
gedraaide boom

Vraag de lerenden om in
een halve cirkel te zitten
rond de kamishibai of
toon foto's.

Een verhaal
presenteren als
introductie van de les

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

10 minuten maximum wanneer een persoon
het verhaal vertelt.

15 minuten maximum wanneer meer dan
een persoon het verhaal vertelt 

15 tot 20 
deelnemers

Verhalen voorstellen

WORKSHOP ACTIVITEIT 



Methodologie

Evaluatie

Bijlagen

Je kunt beginnen met te vertellen: "Er was eens..." gevolgd door een moment van stilte,
om het publiek voor te bereiden op het luisteren en dan vertel je het verhaal. Het
publiek moet het verhaal zien door de beelden die je hebt verteld. Niet jij als verteller
bent belangrijk, maar het verhaal. Jij dient het verhaal.

Vertel het verhaal met de kamishibai. De deelnemers luisteren zo  
goed mogelijk.
Wees concreet, praat in beelden.

1.1.

2.2.

3.3.

Je kunt beginnen met het stellen van een vraag: wil je weten waarom deze boom er nog
steeds staat, helemaal alleen, terwijl hij vroeger midden in een bos stond. Je eindigt het
verhaal door te vertellen: "Nu weet je, waarom..."

Stel enkele vragen over het verhaal
om er zeker van te zijn dat je publiek
het begrepen heeft. 

 De nutteloze boom van Chuang Tzu
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