
AllemAAl vAders
Tijdsduur: 15 minuten

Instructie: 

-  Kijk met de kinderen naar het filmpje van Gabriel die 

 zijn vader helpt met vissen. 

-  Geef de leerlingen een kopie van pag. 2-3 van 

 deze lesbrief. 

-  Vraag: Wat doen deze vaders?

-  Laat de leerlingen de opdracht maken.

Mijn vader

de rol van de vader verschilt per land en cultuur, maar één ding staat vast: vaders zijn voor 

kinderen net zo belangrijk als moeders. in deze Samsam vertellen kinderen waarom. de 

kinderen wonen in Mexico, China, indonesië en nederland. in de lesbrief komen ook kinderen 

uit andere landen aan het woord. 
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land: wereldwijd

Samsam Junior gaat over kinderen wereldwijd. Met 

Samsam Junior kunt u uw leerlingen laten zien dat hun 

eigen leven te maken heeft met het leven van mensen 

in andere landen. Als burgers van één wereld zijn we 

samen verantwoordelijk voor een rechtvaardige en veilige 

wereld. Wereldburgerschap heet dat.
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mAAk een oorkonde 
voor vAderdAg
Tijdsduur: 15 minuten

Instructie: 

-  Bekijk pag. 12-13 van Samsam. 

-  Laat de leerlingen de oorkonde maken. 
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sAmsAm lezen  
Tijdsduur: 20 minuten / klassikaal 

Instructie: 

-  Download de PDF van Samsam Junior op  

 samsam.net en blader op het digibord naar  

 pag. 4 en 5. Lees en bekijk de spread samen.

-  Vragen: Waarom wonen Edgardo en veel  

 andere kinderen in Mexico bij hun opa en  

 oma? Waarom werken de ouders ver weg?  

 Waarom mist Edgardo zijn vader?

 

FilmpJeS en de pdF van 
het magazine Staan op 
SamSam.net onder de 
knop ‘voor docenten’ > 
‘SamSam Junior’.

tip voor digibord:
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Jouw vAder
Tijdsduur: 15 minuten / individueel

Instructie: 

-  Bekijk en lees pag. 3 en 14 in Samsam. 

-  Vraag: Wat is er bijzonder aan jouw vader? 

 Wat doe je veel met hem?

-  Geef de leerlingen een kopie van de 

 achterkant van deze lesbrief en laat ze de 

 opdracht maken.
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thema: vaders  

Waarom SamSam Junior?



allemaal vaders 

Je zag in het filmpje dat Gabriels vader visser is.

Kijk nu op pag. 10-11 van Samsam. 

De vader van Sherin is herenkapper. Muhammeds vader is edelsmid.

Wat doen de vaders van deze kinderen? Kijk goed naar de foto’s.

Trek een lijn tussen de foto en het beroep van de vader dat erbij hoort.
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Kebene uit Ethiopië

Samen 
houden we 
de kudde 
bij elkaar. 

Winston uit Indonesië

Ik spring vaak 
vanaf de reling 
het water in!

Achmed uit Jemen

Verse 
broodjes! 

Help jij je vader wel eens met zijn werk of met klusjes? 

Wat doe je dan?

De pinda’s 
plukken we 

straks van deze 
struiken.

Charity uit Malawi
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Zin in 
een ijsje?

Syintia uit Indonesië

Maysha uit Indonesië

Als het druk is, 
help ik achter de 

toonbank. 

Amira uit Jemen

Well-Mark uit Indonesië.

Ik denk een 
sleutelbos.

Ulvi uit Nederland

Wat is 
dat pap?

Voor een jasje op 
maat moet je bij 
mijn vader zijn!

Als ik mijn huiswerk 
niet snap, kan mijn 

vader me goed helpen. 
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Mijn vader
Maak een tekening van jouw vader.

Wat is bijzonder aan hem? Wat kan hij goed? Schrijf het erbij.

Als je geen vader meer hebt, of als hij ver weg is, denk dan aan 

iemand anders die als een vader voor je is. 

teken hier jouw vader:

naam: ........................................

land:...........................................

beroep:......................................

...... ......................... ...................

...................................................


