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Verschillend en toch gelijk
De kinderen gaan in tweetallen
tegenover elkaar staan. Ze kijken
naar elkaars ogen: welke kleur
hebben die? Ze kijken ook naar
elkaars oren, ogen, lippen en neus.
Na een paar minuten maken ze
nieuwe tweetallen.

Vrienden
voor het leven
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De kinderen spelen een inspringspel
waarbij er steeds een deur wordt
opengedaan. Start als leerkracht
met het openen van de deur. Het
kind dat bij jou aanbelt moet jou
proberen een vriend te verkopen.
Dat kan natuurlijk niet, want vriendschap is niet te koop! Toch probeert
de deurverkoper te vertellen wat
er zo goed is aan de vriend die hij
verkoopt. Welke eigenschappen zijn
de moeite waard? Nadat het inspringspel een aantal keer centraal
is gespeeld, kun je de groep in kleine
groepjes verdelen. Zo komt iedereen
vaker aan de beurt.

Jongens tegen de meisjes

Trek in de ruimte een (denkbeeldige) lijn. Laat de
kinderen allemaal aan één kant staan. Lees deze
uitspraken voor:
Ik hou van…
- spelen met poppen
- spelen met auto’s
- spelen met lego

- buitenspelen
- tekenen
- gamen

Bekijk na elke uitspraak of er zowel jongens als
meisjes aan de andere kant van de lijn staan.
Zeg: alles is goed; er zijn geen echte jongens- of
meisjesdingen. Elke ronde vraag je aan twee
kinderen waarom ze op die plek staan. Benadruk
verschillen en overeenkomsten.
Stelling
Als ik met vriend(inn)en ben, klets ik het liefst de
hele middag.
Vul aan met vijf stellingen die passen bij je groep.

In de hoofdrol
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saai

mannelijk
opvallend

stoer

lief

Sta bij elke ronde stil bij de verschillen en overeenkomsten. Kinderen leggen dan hun keuzes uit.
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Twee kinderen zitten op hun knieën
tegenover elkaar. Een derde kind
zit tussen hen in en is de auto die
gewassen moet worden. De twee
kinderen halen die auto door hun
wasstraat. De auto bepaalt wat er
moet gebeuren: spoelen, inzepen,
waxen of het hele programma. De
wasstraat doet een voorstel hoe
dat gaat. De auto zegt ja of nee. Is
het nee? Dan past de wasstraat het
voorstel aan.
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Tot slot blazen ze de auto droog.
Wissel van rol, zodat ieder kind een
keer auto is.
Welke voorstellen van de wasstraat
waren fijn? Welke niet? Waar ligt
voor kinderen de grens?
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Leg verschillende kleding/pruiken/attributen op de
grond. Laat in groepjes van vier de opdracht uitvoeren, waarbij steeds één kind aangekleed wordt door
de drie anderen.
Verkleed je…

v r o u w e l ij k

Autowasstraat
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In je zone!

De groep loopt door de ruimte.
Klap in je handen en laat tweetallen vormen. Laat elk duo langzaam
dichterbij elkaar komen. Als het niet
meer prettig voelt zeggen ze stop.
Wissel een aantal keer. Bespreek de
verschillen. Wie mag dichterbij komen? Wie moet verder weg blijven?
Waar komt dat door? Hoe is het om
stop te zeggen? Hoe is het stop te
moeten horen? Hoe kun je op een
andere manier zeggen dat het niet
meer prettig voelt?
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