Voor
thuis!

Betrokken

Gefrustreerd

Meer informatie
over de Week van
de Lentekriebels?

Ontspannen

Aandachtig

voor onder- en middenbouw

Vraag jouw knuffel het
hemd van het lijf

Gekwetst

Twister met een twist
Lief doen met…

Dit is een spel voor het hele gezin.
Voer de volgende opdrachten uit:

Pak je lievelingsknuffel. Laat die zien
aan iedereen in jouw gezin. Zeg nu dat
♥ Zoek zo snel mogelijk iemand op. Leg
je knie tegen de knie van die ander.
Kinderen tekenen of schilderen hun lievelingsiedereen om de beurt een vraag mag
knuffel (of zichzelf) op een heel groot vel papier.
stellen aan jouw knuffel. En jij? Jij geeft
♥ Ga met je rug tegen die van een
ander staan.
Daarna knippen ze hartjes uit papier. Elk hartje
natuurlijk antwoord!
plakken ze bij een bepaald lichaamsdeel
Dit zijn voorbeelden van vragen: Waar
♥ Ga allemaal met jullie linkerschouder
tegen elkaar aan staan.
op het (zelf)portret. Denk aan: mond, hand,
houdt jouw knuffel van? Wie is zijn beste
been, oor, neus, oog, enz. In het hartje
vriend en waarom? Wat vindt hij niet
♥ Zorg dat van iedereen de rechtervoeten
elkaar aanraken.
schrijven of tekenen ze wat voor liefs je
fijn? Wanneer wordt hij boos, verdrietig,
daarmee kan doen als je iemand
blij, bang? Wat doet hij als jij boos op hem
♥ Zorg dat van iedereen de neuzen elkaar
raken.
aardig of heel lief vindt. Klaar?
bent? Hoe fijn vindt hij knuffelen? Kun jij
Zorg

dat van iedereen de wangen elkaar
Laat het aan je gezin zien.
nadoen hoe je knuffel kijkt als hij verliefd is?
♥
raken.
Wat willen ze hierover
Op wie zou jouw knuffel verliefd kunnen worden?
aan jou vragen?
Waarom? Welke kleren draagt jouw knuffel het liefst?
♥ Zorg dat van iedereen de billen elkaar raken.
Is jouw knuffel een jongen of een meisje? Hoe weet
Praat met elkaar na over wat jullie van het spel vonden.
je dat?

Onzeker

Foto’s kijken
Hulpeloos

Zijn je ouders getrouwd? Of hebben
ze ooit een feest gegeven toen ze
bij elkaar gingen wonen? Dan hebben ze daar vast leuke foto’s van.
Ga die samen met (een van) hen
bekijken. Stel zoveel mogelijk vragen
over de foto’s. Wat zie je allemaal?
Wat voel je als je naar de foto’s kijkt?
Wie staan er op de foto’s? Waarom
staan die mensen erop? Hoe kun je
op de foto’s zien dat je ouders van
elkaar houden?

Rustig

Complimentenboekje
Lusteloos

Boos

Maak van blanco papier een klein
boekje. Op de voorkant teken je
jouw gezicht. Of je plakt er een foto
van jezelf op. In het boekje mogen
andere mensen (je broer of zus,
vader of moeder, buren, oom, tante,
opa, oma enz.) opschrijven (of
tekenen) wat zij leuk en mooi aan
jou vinden.
Schrijf of teken jij ook voor al die
mensen iets leuks? Dan kun je ze
dat geven als zij in jouw boekje iets
geschreven of getekend hebben.

Veilig

Kwink is een uitgave van

Tevreden

Bang

voor inspirerend onderwijs l www.kwinkopschool.nl

Zeker

