In dit document kunt u lezen welke thema’s er worden aangeboden bij
de methode ‘Wonderlijk gemaakt”. Per thema is uitgewerkt welke
inhouden er besproken worden.

Lesnummer

Thema

Inhouden

We zijn allemaal anders

- Hoe zie ik eruit en hoe zie jij eruit?

Groep 1 & 2
1.1

- Iedereen is uniek, wonderlijk geschapen
- Verschillen tussen jongens en meisjes
- Basisgevoelens bespreken
1.2

Zwangerschap en geboorte

- Themamorgen: babyspulletjes meenemen
- Groeien in mama’s buik
- Een broertje of zusje krijgen

1.3

Niet meegaan met vreemden

- Niet weggaan zonder dat ouders het weten
- Gevaren van meegaan met vreemden
- Samen oefenen met goede reacties

2.1

Gevoelens uiten en nee zeggen

- Heldenverhalen fantaseren
- Zelfvertrouwen stimuleren
- Gevoelens uiten
- Eerlijk nee durven zeggen in moeilijke situaties

2.2

Je lichaam schoonhouden

- Lichaamsverzorging
- Het hele lichaam goed schoonhouden

2.3

Samen spelen

- Regels bij spelen, met name doktersspelletjes
- Zorgzaam met elkaar omgaan
- Goed luisteren naar wat de ander wil

Groep 3
3.1

Mijn lichaam is van mij

- Lichaamsdelen benoemen
- Geslachtsorganen benoemen
- Verschillen in aanraking

3.2

3.3

De komst van een baby

Fijne en vervelende geheimen

-

Veilig gezin

-

In verwachting

-

Een baby krijgen

-

Voorbereidingen

- Plezier in leuke geheimen
- Afweging tussen fijne en vervelende geheimen
- Vervelende geheimen vertellen aan iemand die je
vertrouwt
- Aan God vertellen mag altijd

Groep 4
4.1

Zelfvertrouwen en grenzen

- Zelfvertrouwen versterken
- Grenzen aanvoelen en respecteren
- Eigen grenzen aangeven

- Onderscheid in wie dichtbij mag komen
4.2

Vriendschap

- Vrienden zijn en blijven
- Verliefdheid en verkering
- Verschillende aanrakingen

4.3

Veiligheid thuis

- Veiligheid in het gezin
- Gewoonten rondom bloot

Groep 5
5.1

Wonder van geboorte

- Wonder van geboorte
- In gesprek met familie
- Familiestamboom maken

5.2

Zelfverzekerdheid en lichaamstaal

5.3

Verdachte situaties

- Lichaamstaal beoordelen
- Zelfverzekerdheid uitstralen
- Gevaar inschatten
- Ja- of neegevoel
- Handelen in bedreigende situaties

Groep 6
6.1

Vriendschap en zo

- Vriendschap
- Verliefd, verloofd, getrouwd (liefde en trouw)
- Omgaan met elkaar

6.2

Lichaamstaal als wapen

- Ik ben gegroeid
- Gebruik van lichaamstaal herhalen
- Zelfverzekerdheid uitstralen

6.3

Hulp inroepen

- Hulp inroepen
- Hulp accepteren
- Vertrouwenspersoon en stichting Chris

Groep 7
7.1

We zijn allemaal anders

- Verschillen jongens/meisjes
- Wonderlijk gemaakt

7.2

Veranderingen in de puberteit

- Algemene lichamelijke veranderingen
- Veranderingen bij jongens en meisjes
- Onzekerheid

7.3

Het ontstaan van nieuw leven

- Geslachtsgemeenschap en bevruchting
- Geen gemeenschap voor het huwelijk

7.4

Het wonder van de zwangerschap

- Wonder van geboorte en groei
- God heeft een plan met mijn leven

7.5

Moeilijk zwanger worden

- Miskraam, vroeggeboorte
- Adoptie
- Voorbehoedsmiddelen
- Abortus

7.6

Niet alles is normaal

- Zonde, schaamte, kleding
- Ja- en neegevoel
- Seksueel misbruik
- Gevaarlijke geheimen

7.7

Respect

- Omgang met elkaar
- Schuine moppen en schuttingtaal

Groep 8
8.0

Herhalingsles van stof groep 7

- Verschillen jongens en meisjes
- Veranderingen puberteit
- Ontstaan van nieuw leven

8.1

Verliefdheid en verkering

- Speciale gevoelens
- Een goede verkering
- Loverboys

8.2

Seksueel misbruik

- Bekendheid met begrippen
- Incest, verkrachting, aanranden
- Pedofilie, prostitutie
- Pornografie

8.3

Weerbaarheid

- Voorkomen, verzetten, vertellen
- Betrouwbare personen

8.4

Huwelijk

- Huwelijk vanuit de Bijbel
- Verschillen tussen man en vrouw
- Echte liefde

8.5

Echtscheiding

- Gebrokenheid
- Ervaringen van kinderen, schuldgevoel
- Elkaar helpen

8.6

Homofilie

- Gebruik van woorden
- Krantenkoppen bespreken
- Ervaringsverhaal

8.7

Maatschappelijke trends

- Verleiding door beelden, muziek en internet
- Keuzes van de overheid
- Verleidingen weerstaan

