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Onderwerp 1.  Niet kunnen zien.

 • Wat kan Jop niet?

  Jop kan niet zien. Jop kan de maan in de lucht niet zien. Misschien kan Jop nog 
wel de boterham op zijn bord nog een beetje zien en dan alleen van dichtbij. Of 
misschien ziet Jop de dingen net alsof het mistig is. Misschien kan Jop helemaal 
niet meer zien. Dat heet blind. Als je helemaal blind bent kun je soms nog wel het 
zonlicht zien, maar soms ook is het als hij kijkt, helemaal donker. Als je niet kunt 
zien moet je je oren gebruiken om te weten wat je moet doen.

•• Wat kun jij zien?

  Ik kan alles zien. Als de juffrouw een woord schrijft op het bord, moet ik dichtbij komen anders kan ik het woord niet 
lezen. Als de zon in mijn gezicht schijnt, kan ik niet kijken. Wat vind je van wat we hebben verteld?

•••  We gaan ezeltje prik spelen.

  We gaan een beetje meemaken hoe het is om niet te zien. Op een groot papier tekenen we een ezeltje. We tekenen ook 
een staart. Die knippen we uit. In het begin van de staart prikken we een punaise. Een van ons krijgt een blinddoek 
voor zijn ogen. Aan hem vragen we om de staart te prikken aan de bil van de ezel. De speler kan niet zien wat hij doet. 
Het niet kunnen zien is even zijn erwtje. Hij heeft wél nog zijn oren. Wij moeten zeggen wat hij moet doen. Dat hij naar 
voren moet lopen. Dat hij er bijna is. Dat zijn hand naar boven moet naar de bil van de ezel. Dat hij een beetje opzij 
moet gaan met zijn hand of omhoog. Dat hij op de plek is aangekomen; dat hij moet prikken nu. Is het gelukt om de 
staart op de goede plek te krijgen? Moeilijk is dat om iets te doen, als je niet kunt zien.

 Benodigdheden: een ezeltje prik spel, of tekenpapier om er zelf een te tekenen, een schaar en een punaise.
 
 


