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Bijlage 1: Circels1

Met elkaar
Respectvol
Betrokken
Verdraagzaam
Geïnteresseerd
Tolerant
Positief
Belangstellend
Vriendelijk
Eerbied

Langs elkaar heen
Onverschillig
Ongeïnteresseerd
Dat zal mij een worst wezen
Dat laat me koud
Dat boeit me niet
Het zal me een zorg zijn
Dat kan me niks schelen

1	Geïnspireerd door de lessen over Geloof in: Heuvel, P. van & Verlouw, L. (2005). Taal op maat.
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
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Bijlage 1: Circels1

Tegen elkaar
Hatelijk
Racistisch
Intolerant
Negatief
Neerkijkend op de ander
Discriminerend
Minachtend
Onverdraagzaam
Veroordelend

1	Geïnspireerd door de lessen over Geloof in: Heuvel, P. van & Verlouw, L. (2005). Taal op maat.
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
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Bijlage 2: Woorden en woordomschrijvingen

Levensbeschouwing

Een mening over wat belangrijk is
in het leven en hoe je moet leven.

Gelovig

Godsdienstig, in een God geloven.

Niet gelovig

Niet godsdienstig. Niet in een god
geloven.

Christenen

Zij geloven in één god: Jezus van
Nazareth.

Islamieten

Zij geloven in één god: Allah.

Joden

Zij geloven in één god en ze
denken dat de verlosser nog
geboren moet worden.

Hindoes

Dat zijn de mensen die
hindoeïstisch zijn. Het is de
godsdienst van India. Ze geloven
in veel goden.

Boeddhisten

Dit is strikt genomen geen
godsdienst. Er is geen God, maar
Boeddha is het voorbeeld.

Humanisten

De eerbied voor de mens staat
centraal. Ze kennen geen God.
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Bijlage 2: Woorden en woordomschrijvingen

Atheïsten

Zij ontkennen het bestaan van een
God.

De koran

Het heilige boek van de islamieten.

De bijbel

Het heilige boek van de christenen.

De synagoge

Het gebouw waarin joden hun God
vereren.

De moskee

Het gebouw waarin islamieten hun
God vereren.

De kerk

Het gebouw waarin christenen hun
God vereren.

De tempel

Het gebouw waarin de
hindoestanen hun Goden vereren.
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Bijlage 3: Opdrachtkaarten

Opdrachtkaart rode groep:
Jullie wonen in het rode land met de rode huizen. Jullie dragen rode kleding en jullie geloven
in de Rode God. Jullie heilige boek is het rode boek en jullie bidden 7 keer per dag in het Rode
huis. Jullie eten aardbeien, rode appels, rode bessen, rode bietjes en rode kool. Bedenk namen
voor jullie personages beginnend met de letter R. Jullie achternaam is altijd Rood. Bedenk
verder een manier van begroeten die past bij jullie Rode land. Probeer nog meer kenmerken,
gewoontes of tradities te bedenken voor jullie land.

Opdrachtkaart gele groep:
Jullie wonen in het gele land met de gele huizen. Jullie dragen gele kleding en jullie geloven in
twee Gele Goden. Jullie heilige boek is het gele boek en jullie bidden 1 keer per dag. Het Gele
huis is de plek waar jullie de Gele Goden vereren. Jullie eten aardappels, gele appels, honingmeloenen, rijst met kerriesaus en vanillevla. Bedenk namen voor jullie personages beginnend
met de letter G. Jullie achternaam is altijd Geel. Bedenk verder een manier van begroeten die
past bij jullie Gele land. Probeer nog meer kenmerken, gewoontes of tradities te bedenken voor
jullie land.

Opdrachtkaart blauwe groep:
Jullie wonen in het blauwe land met de blauwe huizen. Jullie dragen blauwe kleding en jullie
geloven niet in een God. Jullie eten bosbessen, aubergines, druiven, pruimen en blauwe koekjes. Bedenk namen voor jullie personages beginnend met de letter B. Jullie achternaam is altijd
Blauw. Bedenk verder een manier van begroeten die past bij jullie Blauwe land. Probeer nog
meer kenmerken, gewoontes of tradities te bedenken voor jullie land.
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