CULTUURBESCHOUWING DERDE KLAS
Hoofdthema: Oude Testament (Bijbel)
Mogelijke verhalen:
Oude Testament
Het scheppingsverhaal
Adam en Eva
Kain en Abel
Noach
Toren van Babel
Abraham (1 of 2 of 3verhalen)
Isaäk (1 of 2 verhalen)
Esau en Jakob (1, 2 of 3 verhalen)
Jozef (zoon van Jakob) (1, 2 of 3 verhalen)
Mozes (1, 2 of 3 verhalen)
Joshua
Samson ( = Simson)
David (1, 2 of 3 verhalen)
Salomon: tempelbouw
Salomon: koningin van Sheba
Profeet Elia (Elias)
Tobias (1 of 2 verhalen)
Job
Jonas
Daniël (1 of 2 verhalen)
De legende van Salomo’s tempel
Christuslegenden (Selma Lagerlöf) (indien nog niet verteld in de 2e klas)
Het Nieuwe Testament (een zeer beperkte keuze uit het leven van Jezus)
Verhalen uit de wereldliteratuur
Tijl Uilenspiegel
De Vierde Koning
Scheppingsverhalen uit alle windstreken
Ali Baba en de veertig rovers (fragmenten)
Het monster van Loch Ness
Sint Brandaan en de zeekat
De jongen die katten tekende
Spiegel sluit een koop af
De feniks en de eenhoorn
Mina en Clementina
De prins en de drie hazewinden
Dick Wittington en zijn kat
Moby Dick
Baron von Munchhausen
Aladin en de wonderlamp
Robin Hood
Reinaart de vos
Heer Halewijn
Antigoon en Brabo (kan ook in de 4e klas bij geschiedenis)
Willem Tell (kan ook in de 5e klas bij aardrijkskunde)
Robinson Crusoë (kan ook in de 7e klas bij ontdekkingsreizen)
Gulliver’s reizen (enkele fragmenten)
Pinokkio
Sindbad de zeeman (enkele fragmenten)

Robert de duivel (kan ook in 6e of 7e klas)
Peronnik
Roeland (kan ook in 4e of 6e klas bij geschiedenis)
De vier heemskinderen (kan ook in de 6e klas bij geschiedenis)
Don Quijote (beperkte keuze) (kan ook in de 5e klas bij aardrijkskunde en in de 6e of 7e
klas bij geschiedenis)
Literaire sprookjes
De keizer en de nachtegaal
Sint Hieronymus en de leeuw (indien nog niet verteld in 1e of 2e klas)
Arthur Rackham sprookjesboek (een keuze maken)
Sprookjes van Andersen (een keuze eruit – zie www.cielen.eu onder het lemma Andersen)
Sprookjes van Hauff (een keuze maken)
Plaatsgebonden sagen en legenden
De ondergang van Westerschouwen
Het vrouwtje van Stavoren
De Vliegende Hollander
De droom van een Koningszoon
Piet Hein
Het snelste hondenspan van Gelderland
Bruno’s laatste redding
De rattenvanger van Hamelen (indien nog niet verteld in 1e of 2e klas)
Joodse legenden (een keuze maken)
Europese volksverhalen (een keuze maken)
Volkssprookjes en legenden uit Ierland (een keuze maken)
Sagen van Grimm (een keuze maken)
Van reuzen en mensen (een keuze maken)
Nello en Patrasj (Antwerps verhaal) (kan ook in de 4e klas bij geschiedenis)
Lange Wapper (Antwerpse legenden) (kan ook in de 4e klas bij geschiedenis)
Jan zonder Vrees (Antwerpse legenden) (kan ook in de 4e klas bij geschiedenis)
Veel van deze verhalen kunnen ook gebruikt worden in taalperiodes als leesteksten of als voorleesverhalen of als
werkteksten (cursief lezen, begrijpend lezen, taalkundige en redekundige ontleding).

