Ik kan zien
hoe de ander
zich voelt.
blij

Ik leer van
een foute
keuze.

Kwink
koelkast
poster

Ik begrijp dat mensen
niet hetzelfde zijn, maar
wel gelijkwaardig.

Boos

bang

Ik ken mijn
tekortkomingen en
weet hoe ik hiermee
kan omgaan.

Nieuwsgierig

Ik herken tegenstrijdige gevoelens bij mezelf als
het gaat over wat rechtvaardig is en niet.

Fout!
Hulpeloos

Spiegeltje,
spiegeltje
aan de wand…

Iedereen maakt weleens een foute keuze. Jij ook! Schrijf
op een memoblaadje van welke keuze jij iets hebt
geleerd. Vertel het elkaar. Welke tip van de ander kun jij
de volgende keer ook gebruiken?

Samen bespreken

Ik vind het fijn als een
ander ziet hoe ik me voel.

Schrijf op kaartjes verschillende
situaties waarin je iets niet eerlijk
vond. Gooi alle kaartjes in een bak
en trek en om de beurt een kaartje
uit. Lees voor wat er op het kaartje
staat en beschrijf wat jij van de
situatie vindt. Kijken jullie allemaal
op dezelfde manier? Of heeft
iedereen zijn eigen perspectief op
wat eerlijk is en wat niet?

jk

Oneerli

Eerlijk

zenuwachtig

Vrolijk

Kwink is een uitgave van

beschaamd

Ik maak geen keuzes,
dan kan ik ook geen
fouten maken.

Lastig zeg
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Bescheiden

Sommige dingen kan
ik niet. Nou en? Pech!
Samen bespreken

Ga samen voor een spiegel
staan en bekijk elkaars gezicht
en lichaamshouding goed.
Wat valt je op? Hoe denk
je dat de ander zich voelt?
Vraag of dit klopt. Maak er
daarna een echt spel van.
Verzin een gevoel en beeld
dat uit, laat de ander weer
raden. Lukt het om achter de
juiste emotie te komen?

Gefrustreerd

Samen bespreken
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Wie is bij jullie de oudste thuis? Hij/
zij mag dit spel beginnen. Het gaat
over tekortkomingen. Iedereen
heeft dingen waar hij in uitblinkt
en juist niet zo goed is. Degene die
aan de beurt is vertelt waarin hij niet
goed is. Daarna vertelt iedereen die
meedoet of ze dat herkennen. Hoe
gaat iedereen daarmee om? Daarna laat iedereen zien waarin hij juist
wel goed is! (Bal hooghouden, viool
spelen, tekenen enz.)

zo?
t alsof er all
Soms lijkt he n mensen. Maar is dat ook to’s
len zijn tusse ’s van mensen. Je kunt fon of
Verzamel fotonippen, van internet hale drie
uit de krant korg ervoor dat je allemaal tazelf maken. Z eg alle foto’s bij elkaar opsen
foto’s hebt. L met elkaar hoe deze menoral
fel. Bespreek erschillen, maar zoek vo ijd,
van elkaar v enkomsten. Ze zijn er alt
naar de overeenkt/ziet!
meer dan je d
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