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Kwink voor thuis

Colofon
Teksten – Gerard van Midden (projectadviseur Kwink) en Wouter Siebers (projectleider Kwink)
I.v.m. het Coronavirus bieden de makers van Kwink tijdelijk lesmateriaal aan voor thuis.
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Elke dag aan de slag!

Ga elke dag aan de slag met een leuk Kwink-spel.

ag

Maand

Alleen of samen?
Bouw los van elkaar een zo hoog mogelijk kaartenhuis. Houd goed bij hoe hoog
de kaartenhuizen worden. Bouw daarna met z’n allen één kaartenhuis.
Hoe hoog wordt dat huis?
Doe jij ook mee? Top 3!
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.
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Dinsdag

Kiezen? Laat je horen!
Ga samen aan tafel zitten. Pak zoveel voorwerpen als deelnemers. Iedereen moet één voorwerp
kiezen, elk voorwerp mag maar één keer gekozen worden. Wat doe je als je allebei hetzelfde
voorwerp wilt hebben? Leg ook uit waarom jij voor een voorwerp kiest. Laat je horen! Herhaal de
oefening met andere voorwerpen.
Spiegeltje, spiegeltje…
Ga tegenover elkaar staan. Spreek samen af wie ‘de spiegel’ is. De spiegel doet de
bewegingen van de persoon tegenover hem/haar precies na. Doe dit één minuut;
wissel dan van rol. Zo leer je goed naar elkaar kijken en rekening met een ander houden.
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Elke dag aan de slag!

Ga elke dag aan de slag met een leuk Kwink-spel.
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Woensd

Tenengym
Pak een groot stuk papier en plak het tegen de muur. Ga op de grond liggen en klem een stift
tussen je tenen. Tekenen maar! Om het extra leuk te maken vraag je iemand die niet meedoet een woord te bedenken dat jij moet tekenen. Wie raadt het juiste antwoord?

SHOWTIME

dag
Donder

Showtime!
Iedereen is ergens goed in. Organiseer vanavond een bonte avond in huis.
Wie presenteert? Wie opent? Licht uit.. spot aan… stralen maar!

Lachen is verboden
Ga tegenover elkaar staan. Probeer de ander aan het lachen te krijgen zonder geluid of aanrakingen. Zet vooraf de timer. Wie houdt dit het langst vol? Let op: je mag niet wegkijken.
Wie ben ik?
Neem een familielid of bekende Nederlander in je gedachte. Schrijf de naam op een post-it.
Plak deze op het voorhoofd van de ander. Jij krijgt de post-it van een ander op je hoofd
geplakt. Lukt het je te raden wie je bent?

Wie ben ik?

(zangeres)

Anouk

Vrijdag
De grote ballonnendans
Zet een gek muziekje op en gooi een ballon in de lucht. Probeer
de ballon zo lang mogelijk in de lucht te houden. Let op, vangen
mag niet. Wil je het moeilijker maken? Gooi een tweede of derde
ballon in de lucht.
De grote emotiewoordenposter
Op de grote emotiewoordenposter staan heel veel verschillende
emoties. Kies er één uit en ga tegenover elkaar staan. Beeld nu de
emotie uit met of zonder woorden. Lukt het jullie elkaars emotie te
raden. Je vindt de emotiewoordenposter op de volgende pagina.
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emotiewoordenposter

De emotiewoorden op deze poster zijn een selectie. Alle emotiewoorden zijn via de website te downloaden.

De gr

Kwink is een uitgave van

voor inspirerend onderwijs ● www.kwinkopschool.nl

Gebruik deze poster tijdens de Kwink-lessen of bij de transitie.
Hang de poster op of knip de emotiewoorden uit.
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KWINK-TV

KWINK-TV

Onder het kopje Kwink-TV op de website vind je voor elke dag een leuke animatie.
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Puzzelen
knip uit en puzzelen maar!

✃
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Kijkdoos A

Wat heb je nodig?
Een schoenendoos, een schaar, stiften en eventueel knutselspullen om je kijkdoos mee te versieren.
Hoe maak je een kijkdoos?
Maak aan de korte kant van de doos een klein kijkgaatje.
Plaats alle dieren in de kijkdoos. Als je vliegerpapier hebt maak je een groot gat in het deksel en plak je
het vliegerpapier op dit gat. Zo krijgt je extra mooi licht in je kijkdoos.
Tip: versier ook de onderkant en zijkanten van de kijkdoos. Waar bevinden de Kwinkdieren zich bij jou?
Misschien wel in de jungle of op het strand.
Veel ‘kijkplezier’!
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Puzzelen

Wat zie je allemaal?
Thuis is het wel even anders dan op school. Leg de ‘thuis-woorden’ op de goede plek in de puzzel.
Klaar en goed gedaan? Dan lees je in de gekleurde balk een zin die jouw gevoel misschien wel heel
goed verwoordt…

Trapbekleding
Tuingereedschap
Vloerbedekking

Overgordijnen
Servieskast
Slaapkamer
Speelkamer
Stofzuiger
Televisie

Douchecabine
Eetkamerstoelen
Garagebox
Gasverwarming
Keukenmachine
Liftportaal

Badhanddoek
Badkamer
Balkondeur
Boekenkast
Brievenbus
Computertafel
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Emoties verstopt in een zin
Emoties laten zich niet altijd meteen zien. Deze ook niet! Want ze hebben zich verstopt
in een zin. Kun jij deze emoties terugvinden? Zet daar een rondje omheen.
Let op: vijf emoties rond de zinnen kun je NIET vinden. Welke emoties zijn dat?

De circusdirecteur heeft de olifant en de giraf geleid vanmiddag.

buitengesloten
De kinderboekenjury bekroont spannende verhalen met een geweldige prijs.

zeker

lekker

Terwijl Liesbet rokken en broeken paste, verveelde ik me te pletter in die kledingwinkel.
verrast

Toen ze bij hun vakantiehuisje kwamen troffen ze binnen en buiten gesloten ramen en deuren aan.

kalm
Mijn oma is goed in breien maar digitaal minder handig.

afgeleid
aardig

somber
Ik knok almaar door, want ik hou niet van opgeven.

verlegen
De kippenstront stelde niet veel voor in vergelijking met de koeienpoep.

vrolijk

ontspannen

Over liefde valt veel te zeggen, bijvoorbeeld: liefde overwint alles.

jaloers

Hij vond de rekensom berenmoeilijk, maar zij draaide haar hand er niet voor om.

opgewekt

Alle Engelsen juichen voor hun nationale voetbalelftal

verbaasd
Wat hebben een rustplek, kerkuilen en een kerktoren met elkaar te maken?

verdrietig

Je kunt veel over baas de Jong zeggen, maar niet dat hij geen humor heeft.

walging

‘Ik verleg enkele grenzen,’ zei de sporter, na zijn nieuwe wereldrecord.

ontsteld

alleen

verliefd

Hij moest eerst hard lachen toen ze viel, maar ze kermde het uit van de pijn.

betrokken

Over rastakapsels, hanenkammen en paardenstaarten bestaan verschillende meningen.
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Woorden ‘Voelen’, ‘Samen’, ‘Luisteren’, ‘Ruzie’, ‘Sorry’ en ‘Nee’
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