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Ideeën , tips en digi voor JONA 
 

 
Kijk bij de basislessen Jom Kipoer (map: pdf-les Jom Kipoer) hier vind je. 

 Voor de 4-6 jarigen de knutsel: Jona in de grote vis. 
 Voor de 10-12 jarigen: het Jona verhaal in het kort en het werkblad ‘Jona waarom’. 

 

 

 
Digitaal 
 

Voor de jongeren 

 

Jona in beeld. Gezongen met leuke plaatjes  

(enige min-punt tekst: luister beter naar de Heer  ipv God. Toch een aanrader!) 

http://www.youtube.com/watch?v=x_zMqp4qYo8 

 

 

voor de ouderen 

 

Jona , Verhaal Jona in het Nederlands  gezongen (Elly en Rikkert).  

Duidelijk met tekst.  

www.youtube.com/watch?v=ImgOmRUPspg  

 

G-dcast Overboard! Jonah’s song   Gezongen (engels) met duidelijk geschreven 

tekst die goed te vertalen is. 

www.g-dcast.com/yom-kippur/  

 

Jonah and the great fish  

Engels gesproken maar zet geluid uit en vertel zelf het verhaal bij de plaatjes 

www.youtube.com/watch?v=-HxgT-M2D3A 

 

 

Maak een ‘tentoonstelling’ van boeken met het verhaal van Jona. 

Vraag de leerlingen 1 tot 2 lessen voor de JKles om Jona-boeken mee te nemen. (Je 

kunt ook een email naar de ouders sturen, die wordt vaak beter gelezen dan de 

briefjes die je meegeeft). 

Je kunt ook zelf in de lesbibliotheek (als die er is in jou LJG) kijken of naar de 

openbare bibliotheek gaan. 

Enkele Nederlandse titels:  ‘Ik wil niet’ Marilyn Lashbrook (4+) 

’Jona in de grote vis’, Peter Mills (4+) 

‘Jona en de vis’ , Marieke Hermans (4+) 

‘Jona en de grote vis’ (met stickers en puzzels) 

‘Jona en de vis’, Kathryn Smith (4+) 

‘Jona’, Penny Frank (6+) 

‘Bijbel voor kinderen OT’, M Busser en R Schröder (6+) 

‘Het verhaal van de walvis’, Jim Forest (6+) 

‘Het verhaal van Jona’, Allison Reed (8+) 

‘Jonas’, Peter Spier (8+) 

‘Jona’, Klaas Smelik (10+)  

http://www.youtube.com/watch?v=x_zMqp4qYo8
https://www.youtube.com/watch?v=ImgOmRUPspg
http://www.g-dcast.com/yom-kippur/
http://www.youtube.com/watch?v=-HxgT-M2D3A
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Wat kun je ermee doen: 

 Bekijk samen met de kinderen de verschillende boeken,  

 Lees één of meerdere boekjes voor,  

 Voor jongere leerlingen: ga met elkaar om tafel zitten. Geef ieder kind of 2/3 

kinderen samen een boek. Laat ze het plaatje opzoeken dat zij het 

mooiste/leukste/het beste passend bij het verhaal vinden 

 Ook om te doen met de jongere groepen: Vergelijk de verschillende plaatjes. 

Bijvoorbeeld van Jonas die overboord wordt gegooid, in de vis zit of juist 

uitgespuugd wordt. Welke vinden de leerlingen het mooist.  

 Maak daar een kopie van. Als je dat met verschillende onderdelen van het verhaal 

doet kun je de plaatjes als ‘strip’ verhaal (zonder woorden op het prikbord hangen. 

Geen prikbord plak ze dan op een strook papier die je zigzaggend kan op vouwen 

en uitgetrokken makkelijk op een tafel kan zetten.  

 Je kunt deze ‘strip’ weer gebruiken om de leerlingen het verhaal te laten navertellen. 

Bijvoorbeeld als afsluiting van de les 

 Oudere leerlingen kunnen als een soort verwerking van het voorgelezen/vertelde 

verhaal bij de door de groep uitgekozen plaatjes. Eén of 2 kinderen krijgen het 

plaatje, een A4tje en schrijven een stripachtig stukje erbij. 

 Alle blaadjes ophqngen/zigzagboekje van maken en ieder eigen bladzijde laten  

 voorlezen als afsluiting 

 

en verder nog 

 

Jongere leerlingen 

 

Laat tekening van Jona maken. 

Geef een kleurplaat. Bijvoorbeeld uit ‘Tenach kleurboek’ 

Maak een Jona knutsel: pdf Jona in de grote vis, 4-6jr uit de basisles 

   of    pdf Jona in de vis, 6-8jr 

of werk met de les+knutsel: pdf Jona, de vis en goede voornemens) 

 

 

Oudere leerlingen 

 

Discussie: Waar gaat Jona eigenlijk over??? 
        
Vraag: Waarom lezen wij Jona op Jom Kipoer (als je tot inkeer komt over je 

     fouten is God altijd bereid je te helpen, te ‘redden’) 
  Waaruit blijkt dat? (Nineve wordt niet verwoest, Jona komt weer uit vis,  

       boot met zeelieden vergaat niet, ……) 
  
 

Werkblad Jona waarom (zie basislessen Jom Kipoer) 

 


