waakzaam

Kwink
koelkast
poster

Ik durf te
laten weten
dat ik boos
ben

afgeleid

Ik weet
hoe ik een ander
kan laten
meedoen

ontspannen

Ik ga
verdraagzaam
met de ander
om

Ik weet wat
ik kan doen als
iemand mij vaak
pijn doet

schuldig

Ik weet wat verliefdheid is

agressief

Doe jij ook mee? Top 3!

Trek aan de bel!

Dit is een spel voor drie of meer personen.
Dat laat zien dat samen spelen leuk is, maar
niet altijd gemakkelijk. Stel: Twee personen
spelen tafeltennis. Dan komt er iemand bij
die zegt: ‘Ik wil ook meedoen!’ Wat doe je
dan? De twee personen laten hun reactie
zien door toneelspel.
Doe dit ook met: Eén iemand heeft de
laptop voor een game. Iemand anders
vraagt: ‘Mag ik ook meedoen?’
Bedenk zelf een derde spelsituatie. Schrijf
daarna de beste oplossingen op deze poster.

Als er in je omgeving
dingen gebeuren
die niet prettig
zijn, dan is het
belangrijk om
aan de bel
te trekken. Bij
wie trekken
jullie aan de
bel als er iets
is? Schrijf het
in de bel
en praat
erover.

1......................................................................................................................
2......................................................................................................................
3......................................................................................................................

Standbeeld Spel

uitgelaten

onzeker

kleur
mij in

➜

Geschrokken

Vlinders
in je
buik?
Laat ze
dansen!

Maak een lijstje
met emoties
(boos, blij,
verdrietig
enz.)
Iedereen
die meedoet loopt
rond in de kamer.
De leider doet
niet mee, maar
noemt de emotie
die moet worden
uitgebeeld.
Probeer ongeveer 1 minuut
lang een ‘emotie-standbeeld’ te
blijven. Daarna
wisselen jullie van
emotie en leider.

schaamte

Kwink is een uitgave van

Als mensen verliefd zijn
voelen ze zich heel vrolijk
en blij. Sommigen hebben
vlinders in hun buik. Geen
echte vlinders, maar
kriebels. Heb jij weleens
vlinders in je buik gehad?
En papa en mama? Zet
muziek op die past bij
een verliefd, vrolijk
gevoel en laat de
vlinders lekker
dansen in je buik.
Hoe voelt dat?

Samen bespreken

Als ik boos ben mag iedereen
dat merken!
Samen bespreken

Als iemand mij pijn doet, moet
ik daar vooral niks van zeggen
want dan wordt het alleen
maar erger.

spijt

Samen bespreken

Ik ben ik en jij bent jij. Daarom
moet jij zelf weten wat je doet
en hoe je over iets denkt.

Loop je
weer als een mak
schaap achter
iedereen aan?!

jaloers

Zit toch niet
steeds in je neus
te peuteren!
Verdraag samen!
(midden- en bovenbouw)

Als je verdraagzaam bent, oordeel je
niet te snel over een ander en probeer
je rekening met elkaar te houden. Speel
dit spel met twee personen. Speler 1 kiest
een uitspraak van de dieren hiernaast
of bedenkt er zelf een. Speler 2 reageert
hierop. Wat zou jij zeggen als iemand dit
tegen een klasgenoot zegt? Wat moet hij/
zij wel of niet doen?

Man, wat
een raar petje!
Daar loopt toch
niemand mee!?

vrolijk
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