
Onderwerp: Ganesha als geluksbrenger 
 
Voorkennis: Intro hindoeïsme, intro oosterse godsdiensten, gericht 
op 3 Havo. 
 
Vaardigheden: Leerlingen binnen het thema symbolen vanuit hun 
eigen belevingswereld te verbinden aan de leerstof. 
 
Lesdoelen:   

- Hoe is Ganesha ontstaan. (kernpunten van het verhaal) 
-  5 belangrijkste symbolen in de afbeelding van Ganesha 

- Wat zijn gelukssymbolen 
- Kunnen: gelukssymbolen in het eigen leven van de 

leerling herkennen 
   
  



 Docentactiviteiten 
 
 

Leerling-
activiteiten 

 

Leerinhouden en 
leerdoelen 

Benodigde 
tijd 

Start van de les 
 

• Welkom 

 
• Aandacht 

centreren 

 
• Uitleg 

 
• Instructie 

 
 

Introduceer het 
thema, en herhaal wat 
de leerlingen al weten 
over het hindoeïsme. 
Neem bijvoorbeeld het 
hindoeïstische pantheon 
weer even snel door. Dit 
kan bijvoorbeeld met 
een kleine quiz over wat 
zij nu al weten over 
goden binnen het 
hindoeïsme. 

 
Vervolgens leid je 

Ganesha in. Dit doe je 
door het achtergrond 
verhaal van Ganesha te 
vertellen aan de 
leerlingen. 

Meedoen 
met herhalen 
zoals de docent 
dat bepaald. 
Hier zijn de 
leerlingen actief 
bezig. 

 
Tijdens het 

vertellen van het 
ontstaansverhaal 
van Ganesha zijn 
de leerlingen stil 
en luisteren zij. 
Wel maken zij 
aantekeningen 
indien zij dit 
handig vinden. 

- Hoe is Ganesha 
ontstaan. 
(kernpunten 
van het 
verhaal) 

 

 

Midden van de les 
1e deel 
 

• Actieve 
werkvorm 

 
 

Leerlingen gaan de 
symbolen achter 
Ganesha opzoeken. Dit 
doen zij op hun telefoon 
of tablet. Iedereen heeft 
er minimaal 5. Als er een 
aantal eerder klaar zijn 
dan de rest kunnen zij er 
meer dan vijf zoeken 
natuurlijk. 

 
Vervolgens vraagt de 

docent in een 
leergesprek wat de 
leerlingen hebben 
geleerd over Ganesha.  

Na een aantal 
leerlingen gaat het effect 
van deze symboliek op 
de afbeelding van 
Ganesha 

Leerlingen 
werken 
zelfstandig en in 
rust. 

Vervolgens 
doen zij actief 
mee met het 
gesprek vanuit 
de docent. 

- 5 belangrijkste 
symbolen in de 
afbeelding van 
Ganesha 

 

 

Tussenstand 
(afsluiting 1e deel 
en overstap naar 
2e deel) 
 

• Extra 
uitleg 

 

Hier wordt de rust 
weer gepakt door de 
docent. Ook wordt hier 
uitgelegd hoe het beeld 
van Ganesha 
getransfoormeerd is in 
dat van een 

Leerlingen 
zijn weer stil en 
luisteren naar de 
uitleg. 

- Wat zijn 
gelukssymbolen 

 

 



• Nieuwe 
instructie 

 

geluksbrenger, dankzij 
diens symbolen. 

Ook leg je uit wat 
geluksbrengers zijn en 
zet dit in het kader van 
de leerlingen. 

Midden van de les 
2e deel 
 

• Actieve 
werkvorm  

 

Leerlingen schrijven 
een kort verhaaltje over 
gelukssymbolen in hun 
eigen leven. Dit kunnen 
ze op een paar manieren 
opvatten: 

- Geluksbrengers 
die zij zelf 
hebben (zoals 
hoefijzers/ 
klavertjesvier) 

- Mensen die in 
hun leven zijn 
en hun geluk 
brengen. 

- Dingen aan 
hun persoon, 
objecten of 
eigenschappen 
die als 
symbolen voor 
geluk gezien 
kunnen worden 

 
De docent legt deze 
verschillen natuurlijk wel 
uit. 
 
Ook bereiden ze dit voor 
om de volgende les te 
kunnen presenteren. Als 
ze het over een object 
schrijven kan je hen die 
mee laten nemen 
natuurlijk. 

In rust 
werken aan de 
opdracht. Rustig 
overleggen met 
buur mag. 

- Kunnen: 
gelukssymbolen 
in het eigen 
leven van de 
leerling 
herkennen 

 

 

Afsluiting 
 

• Terugblik 

 
• Huiswerk 

 
• Afscheid 

 
 

Evalueren hoe de les 
ging, kijken hoe ver de 
leerlingen zijn gekomen 
met hun verhaal. Wat ze 
nog niet af hebben 
mogen ze als huiswerk 
maken voor de volgende 
keer. 

Even 
luisteren en 
meepraten. 
Vervolgens 
spullen 
inpakken en 
klaar zijn ze. 

  

 


