CORONA EN EMOTIE

GROEP 5 EN 6

THUISONDERWIJS

Corona; het wordt ook onder kinderen in deze leeftijdsgroep volop besproken. Bij
sommige kinderen heerst angst. Het is dus belangrijk dat u het onderwerp bespreekt,
en wel op een voor jonge kinderen behapbare manier.
Eerst enkele tips in het algemeen.

TIPS
1. Inventariseer de kennis en mogelijke angst
Ga op een geschikt moment na wat uw kind al weet en eventueel: waar het bang
voor is. Probeer tijdens het gesprek die angst zoveel mogelijk weg te nemen, door
feiten te geven en te wijzen op de Heere Die alles bestuurt en tot wie we om
bescherming mogen bidden.
2. Zorg dat uw kind zich kan uiten
Ieder kind verwerkt emoties anders. Het ene kind praat makkelijk, het ander uit zijn
emoties liever op een creatieve manier, in de vorm van een tekening bijvoorbeeld.
Bied die mogelijkheid.
3. Zelf doen
Vertel wat uw kind zelf kan doen om het virus tegen te gaan: handen wassen,
niezen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes gebruiken, afstand houden. Maar
het is ook heel belangrijk om een goede conditie te hebben. Daarom: op tijd naar
bed, niet te lang achter de computer, veel buitenlucht, vitamine C innemen. De
normale gezondheidsmaatregelen dus in acht nemen.
4. Geef vertrouwen
Blijf zelf heel rustig. Geef goede informatie over risicogroepen. Wijs op de Heere
Die alles bestuurt en aan Wie we om bescherming mogen vragen. Houd je eigen
emoties onder controle en voorkom dat het alleen nog maar over het coronavirus
gaat want dat maakt de situatie alleen maar groter en misschien ook enger.
5. Samen actief zijn
Dit zorgt voor verbinding en een veiligheid. Maak samen een puzzel of speel een
spel. En dan het liefst een spel waarin je moet samenwerken zonder dat er
winnaars of verliezers zijn.
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Leestekst
Om u hierbij te helpen hebben we een leestekst opgenomen die de basis kan
vormen voor een gesprek.



•

•

•

Lees samen de tekst ‘Het gevecht tegen het virus’ of laat uw kind de tekst zelf
lezen. Dit is een mooie aanleiding voor een goed gesprek.
Bespreek de moeilijke woorden die in de tekst staan (in blauw). Dit zijn woorden
die op dit moment veel in het nieuws zijn, en het schept voor kinderen
duidelijkheid als ze de betekenis van deze woorden kennen.
Praat naar aanleiding van de tekst met uw kind over het coronavirus. Lode schrikt
van het nieuws over het coronavirus. Is uw kind ook geschrokken van alle
ontwikkelingen? Gebruik bij het gesprek ook de tips uit het kader. Zorg dat uw
kind zich gehoord voelt.
Ook over de afbeelding van coronavirussen zal uw kind vragen stellen.
Onzichtbaar klein in de cellen van ons lichaam. Wijs vooral op het mooie van ons
afweersysteem. Meestal winnen de antistoffen het van het virus. Gebruik ook de
informatie hieronder.
Bespreek de vraag waarmee de lestekst eindigt.

FEITEN OVER HET VIRUS
• Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht
hangen.
• Iemand die geïnfecteerd is, besmet gemiddeld 2 tot 3 anderen. Dit aantal kan
dalen bij goede voorzorgsmaatregelen.
• Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
• Een virus is een piepklein ziekmakend deeltje in een omhulsel. Het leeft niet. Het
heeft een cel nodig om te kunnen blijven bestaan. Als een virus je lichaam
binnenkomt, kaapt het daarom een gezonde cel. Net als een piraat. Eenmaal
binnen probeert het virus andere cellen ziek te maken.
• Als je lijf dat ontdekt, maakt het antistoffen aan. Die stoffen vechten het virus
weer uit ons lichaam. Bij griep lukt dat meestal prima, bij corona kan dat ook
zéker gebeuren.
• Anders dan een virus, leeft een bacterie wel. Een bacterie is een organisme van
één cel. Het bijzondere is dat hij zichzelf kan blijven vermenigvuldigen. Heb je
één bacterie in je lijf, dan heb je er in mum van tijd dus veel meer. Gelukkig zijn
de meeste bacteriën goed voor je. Ze helpen je lichaam juist om gezond te
blijven. En voor de ziekmakers hebben we antibiotica. Dit medicijn helpt alleen
tegen bacteriën, niet tegen virussen.
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Zelf emotie verwerken met stemmingswijzer
Laat uw kind een stemmingswijzer maken. Vooral voor kinderen die zich niet zo
durven te uiten, is dit een laagdrempelige manier om aan te geven hoe ze zich
voelen. U voelt van uw kind aan wanneer er spanningen zijn: het piekert, het is extra
druk, enz. Voorkom dat het wordt geconfronteerd met het onderwerp als het er zelf
niet aan denkt.
Het is een mooi middel om te inventariseren wat de stemming is en het is aan u om
er vervolgens wel of niet op in te haken.
Nodig per kind: Een blad kopieerpapier en stiften of kleurpotloden
Werkwijze:
• Vouw het blad drie keer dubbel, zodat er 8 ‘hokken’ ontstaan.
• Vouw het weer terug, wrijf het plat en leg het horizontaal voor je neer.
• Teken in elk rechthoek heel groot een gezicht (soms misschien ook het hele kind)
waaraan je kunt zien dat het blij is, of verdrietig, of boos, of chagrijnig, of ziek, of
‘gewoon, enz. Het geeft niet als er een paar vierkantjes leeg blijven.
Een voorbeeld ziet u hieronder.
Veel kinderen kennen de emotie-pictogrammen van de computer.
• Laat dus af en toe op een geschikt moment uw kind een streepje zetten onder de
stemming die het best past en probeer (rustig vragend bijvoorbeeld) erover een
gesprekje te krijgen. Ook hierbij niets forceren.
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Iets doen voor de ander
Kinderen in deze leeftijdsfase maken heel graag iets voor een ander. Het is bijzonder
zo inventief ze vaak zijn. U heeft nu de geheel open opdrachten:
• Wie vindt het vast erg fijn als hij of zij iets van jou krijgt?
• Wat zou je voor hem of haar willen maken?
• Wat zou je willen toewensen? Welke woorden kun je daarvoor gebruiken?
Uw kind zal kiezen voor een kleurplaat, een eigen tekening, een briefje, of geletterde
wenskaart of misschien wel een knutselwerkje.
Zie de voorbeelden onder de leestekst en bij de lesbrieven voor groepen 1-2 en 7-8
__________________________________________________________________
Een gedeelte van deze lesbrief is met toestemming (al of niet gewijzigd) overgenomen uit ‘Omgaan met Corona’Sociaal emotioneel, uitgeverij Malmberg, ‘s- Hertogenbosch
De kleurplaten zijn slechts als voorbeelden opgenomen. Via Google zijn er genoeg te vinden. Let u daarbij op
mogelijke auteursrechten?
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Leestekst (kopiëren)

Het gevecht tegen het virus
(Moeilijk woord? Lees onder het verhaal de betekenis)

Lode schrikt als hij de krant leest.
Het coronavirus maakt veel mensen ziek. Hoe kan
dat?
Wat is een virus eigenlijk?
Lode vraagt het aan Inez.
Zij werkt als viroloog in een laboratorium.
‘Kijk eens rond in mijn lab!’ roept Inez.
‘Hoeveel virussen tel jij?’ Lode kijkt haar vragend
aan.
‘Eh ... ik zie helemaal niks. Hoezo?’
Virussen in het bloed
Inez lacht. ‘Dat klopt,’ zegt ze. ‘Je kunt virussen
niet zien.’
‘Vliegen ze?’ vraagt Lode. ‘Zijn het een soort beestjes dan?’
‘Nee,’ antwoordt Inez. ‘Er vliegen wel onzichtbare beestjes in de lucht, maar dat zijn
bacteriën. Bacteriën zijn levende beestjes van één cel. Zij kunnen je ook ziek maken,
net als virussen.
Maar virussen leven niet. Zij hebben juist een cel
nodig om te blijven bestaan. Zoals een cel in jouw
lijf!’
Lode trekt een vies gezicht. Wie wil er nou een
ziekmaker in zijn lichaam?
‘Dat vindt jouw lijf ook,’ lacht Inez.
‘Je lijf maakt antistoffen om het virus weer naar
buiten te krijgen. Er begint een soort gevecht. Ik zie
dat door mijn heel sterke microscoop. Daarmee kan
Antistoffen vallen een virus aan
ik zelfs foto’s nemen. Ik kan ook verschillende
kleuren eraan geven.
‘Inez, de antistoffen vechten dus tegen het virus? En wie wint er dan?’
‘Meestal winnen de antistoffen. Daarom is het heel belangrijk dat we op tijd naar bed
gaan en goed uitgerust zijn. Des te beter kunnen de antistoffen vechten tegen het
virus.’
Maar wat is er vooral nodig?
de viroloog =
het lab =
Microscoop =
de cel =
antistoffen =
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iemand die virussen onderzoekt
het laboratorium: plek waar onderzoekers proefjes doen
een apparaat dat duizenden (of nog veel meer) keren uitvergroot, zodat je iets kunt zien
wat je met het blote oog helemaal niet ziet.
het kleinste deeltje van een mens of dier; cellen zijn een soort levende bouwsteentjes
waaruit je hele lichaam is opgebouwd.
anti betekent: tegen. Het zijn onzichtbare kleine stofjes die virussen of bacteriën aanvallen
met het doel om ze uit het lichaam te krijgen.

Lesbrief groep 5 en 6 - Corona en emotie

5/7

Iets doen voor de ander

www.koc.nu
vragen@koc.nu

Lesbrief groep 5 en 6 - Corona en emotie

6/7

www.koc.nu
vragen@koc.nu

Lesbrief groep 5 en 6 - Corona en emotie

7/7

