
 
 
 

Hallo jongens en meiden, 

 
Ik hoop dat jullie de vorige les leuk hebben gevonden. 
 
Voor deze week heb ik voor jullie een les die gaat over GELUK. 
We hebben elkaar gelukkig nieuwjaar gewenst kort geleden.  
Maar wat is dat eigenlijk? GELUK ? 
 
Veel plezier met de opdrachten. 
 
Juf Nicolien  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Om te lezen EEN GELUK BIJ EEN ONGELUK 

In een dorpje op het Chinese platteland, leefde een boer met zijn 
zoon.  Naast hun hut en het land was hun enige bezit van enige waarde het 
paard. Zo konden ze het land bewerken en in alle bescheidenheid 
rondkomen. 

Op een dag brak het paard door de omheining en rende weg. 

Die avond kwamen de dorpelingen bij de Chinese boer op bezoek om hun 
medelijden te betuigen.  “Wat vreselijk!” zeiden ze: “Hoe moet het nu met het 
land? Je paard verloren, wat een ongeluk!” 

Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het 
zeggen? Het enige dat ik weet, is dat het paard is weggelopen.” 

De dag daarna gingen de boer en zijn zoon weer aan het werk op het land 
en voor enige tijd maakten ze er het beste van. Tot op een dag het paard 
weer kwam aangelopen. En in zijn kielzog nam hij een kudde van tien wilde 
paarden mee! 

Die avond kwamen de dorpelingen weer bijeen om hun gelukwensen te 
geven: “Wat een geluk! Wat geweldig! Je bezit zo maar vertienvoudigd!” 

Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het 
zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn paard weer terug is en dat er tien 
andere paarden bij zijn.” 

De volgende dag wilde de zoon proberen of hij de paarden kon temmen en 
klom op de rug van een wild paard. Deze was hier echter niet van gediend 
en bokte net zolang totdat de zoon met een flinke smak op de grond belandde 
en beide benen brak. 

Die avond stonden de dorpelingen weer op de stoep: “Wat vreselijk! Je zoon! 
Beide benen gebroken! Nu kan hij niet helpen op het land! Wat een ongeluk! 
Hoe moet dat nu?” 

Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het 
zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn zoon zijn beide benen gebroken 
heeft.” 

De volgende dag kwam er bericht dat er een oorlog was uitgebroken en dat 
alle jongemannen die daartoe in staat waren zich onmiddellijk moesten 
melden om een leger te vormen. En de boer glimlachte rustig en dacht …. 

Als je op deze link klikt 



 
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs 
 
kun je luisteren, kijken en wie weet meezingen ;) met 
het liedje  “Happy” van Pharell Williams. 
 
 
 

Happy 

Let me tell you now 
Here we go 

It might seem crazy what I'm about to say 
Sunshine she's here, you can take a break 
I'm a hot air balloon that can go to space 
With the air, like I don't care baby by the way (come on) 

Because I'm happy 
Clap along if you feel like a room without a roof 
Because I'm happy 
Clap along if you feel like happiness is the truth 
Because I'm happy 
Clap along if you know what happiness is to you 
Because I'm happy 
Clap along if you feel like that's what you wanna do (hey) 

Here come bad news talking this and that (yeah) 
Well, give me all you got, and don't hold it back (yeah) 
Well, I should probably warn you, you'll be just fine (yeah) 
No offense to you, don't waste your time 
(Here's why) 

Because I'm happy 
Clap along if you feel like a room… 

 

 

 

 

 
 
 
 

Groeien van geluk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs


 

Stel je voor dat gelukkige gevoelens kunnen groeien net als bloemen. 
Bloemen moet je goed verzorgen zodat ze mooi kunnen groeien en bloeien. 
Verschillende bloemen hebben allemaal andere zorg nodig om te groeien. 
De één zon en de ander juist schaduw. Sommige veel water en andere weer 
weinig. 
Zo is het ook met mensen, iedereen heeft verschillende dingen nodig om 
gelukkig te kunnen zijn! Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn en te kunnen 
bloeien? 
Schrijf het maar in de bloemblaadjes van de bloemtekening op de volgende 
pagina of op een apart papiertje. 
 
 

 



 



Om te knutselen 

 

Je wordt ook gelukkig van positieve gedachten.  

Maak een slinger en schrijf in de slinger wat jou gelukkig maakt.               

Hang deze op zodat je er vaak naar kan kijken. 

Je ziet eerst twee voorbeelden en daarna maak je er zelf een paar.  

Van welke positieve gedachten word jij gelukkig? 

Je kan de slinger ook versieren met kleurtjes, verf of plaatjes erbij plakken. 
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