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- kinderen zelfrespect leren -

Onze naam
7 		

5 minuten
		
		

luisteren
om de beurt iets doen
concentratie
dramatisch bewustzijn

observatie
fantasie

Hoe speel je het?

De spelers staan of zitten in een kring. De spelbegeleider demonstreert de manier van spreken van een fanatieke popfan, een koning of koningin, een tovenaar, een dirigent of een beroemde held/
heldin. Overdrijf zoveel mogelijk! De kinderen zeggen achter elkaar hun eigen naam op die manier. Herhaal dat met een aantal
verschillende manieren. Dan vertellen de spelers om de beurt aan
de groep hoe ze hun eigen naam willen horen. Dan herhaalt iedereen tegelijkertijd de naam van die speler op de gekozen manier.

Aanpassingen

Spreek op verschillende manieren, bijvoorbeeld namen heel zachtjes zeggen, luid, langzaam, snel, op hoge toon, lage toon, of verschillende combinaties daarvan.
Zeg de namen met verschillende emotionele accenten, bijvoorbeeld knorrig, blij, verdrietig, dapper.

Nabespreking

Onze naam is heel belangrijk voor onze identiteit. Hoe horen we
onze naam gebruiken? Liefdevol, boos, beschuldigend, melodieus?
Hoe willen we dat hij in deze groep wordt gebruikt? Kun je altijd
zeggen wat iemand voelt als hij je naam zegt? Hoe weet je dat? Heb
je het altijd goed?

Aantekeningen
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- kinderen zelfrespect leren -

Wie ben ik?
9 		

60 minuten
		
		

zelfbewustzijn
creatief denken
concentratie
begrijpen van metaforen

observatie

Dit spel vergt van tevoren enige voorbereiding van de spelbegeleider.

Hoe speel je het?

Verdeel de groep in tweeën. Groep A en B werken in verschillende
lokalen of in verschillende hoeken van hetzelfde lokaal, maar ze
mogen niet zien wat de andere groep doet. Binnen elke groep werken de spelers in tweetallen of met z’n drieën om elkaars lichaamsomtrek op grote vellen papier te zetten. Elk kind gebruikt plaatjes
uit tijdschriften, stripboeken, catalogi enzovoort om zijn lichaamsomtrek ‘aan te kleden’ met dingen die iets zeggen over wie hij is en
wat hij graag doet.
Groep A probeert te raden bij wie uit groep B welke collage hoort en
vice versa.

Aanpassingen

Als de lichaamsomtrek is aangekleed schrijf er dan woorden, koppen en uitspraken bij die sterke karaktereigenschappen vertegenwoordigen.
Jongere kinderen kunnen alleen elkaars lichaamsvorm omtrekken
of dat kan gedaan worden door een helper. Dan voegen ze een gezicht toe en kleuren de kleren in.

Nabespreking

Hoe wist je welke figuur welke persoon vertegenwoordigde? Heb je
iets over een ander ontdekt dat je eerst niet wist?
Als je naar alle collages kijkt, zie je dan iets wat ze allemaal hebben?
Wat zijn de belangrijkste verschillen?
Welk(e) aspect(en) van je eigen collage wil je graag dat anderen zich
herinneren?

5

- 64 -

Kinderen zelfrespect leren door middel van spel Deborah M. Plummer Vertaling: Els Musterd – de Haas

- Wie ben ik? -

Vertel me mijn verhaal
9 		

10 minuten
		
		

luisteren
vertrouwen
fantasie
empathie
om de beurt iets doen
rangschikken/verhalen vertellen

Een geweldig spel om thuis te spelen omdat kinderen het heerlijk vinden verhalen te horen
over de belangrijke gebeurtenissen in hun leven – steeds maar weer!

Hoe speel je het?

De spelbegeleider geeft een titel waarin de naam van een kind
voorkomt, bijvoorbeeld: ‘Mark de stoere’, ‘Sterke Peter’, ‘Jenny’s
droomdag’, ‘Karins grootste avontuur’.
Het kind waar het over gaat, begint met het verhaal. De groep gaat
verder, de kring langs, waarbij iedereen één zin zegt. Het kan een
fantasieverhaal zijn of gaan over iets waarvan iedereen weet dat
het echt is gebeurd.

Aanpassingen

Geef drie of vier titels, zodat elk kind zijn eigen titel kan kiezen.
Moedig de kinderen aan een eigen titel voor hun verhaal te bedenken.

Nabespreking

Was dit moeilijk, opwindend, leuk, gemakkelijk? Kwam de groep
met dingen die echt hoorden bij het karakter van dat kind, of waar
het van hield of een hekel aan had?
Hoe voelde het om te luisteren naar een verhaal over jezelf?

Aantekeningen
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- kinderen zelfrespect leren -

In de juiste volgorde zetten
7 		

10 minuten
		
		

problemen oplossen
samenwerking
geheugen
categoriseren

vragen stellen
observatie

Hoe speel je het?

De spelbegeleider neemt de tijd op, terwijl de groep zich in een rij
opstelt volgens een of meer van de volgende criteria:
■■ alfabetisch volgorde, via de eerste letter van hun voornaam;
■■ huisnummer;
■■ leeftijd;
■■ hoe laat de kinderen ’s morgens opstaan.

Aanpassingen

De kinderen kiezen hun eigen criteria voor het opstellen in een rij.
Kleinere groepjes kinderen staan op een gymnastiekbank en proberen zich in een rij op te stellen naar verschillende criteria zonder
van de bank te stappen.
Het spel wordt gespeeld met criteria die geen verbale interactie
vereisen (bijvoorbeeld lengte, groepjes met dezelfde kleur ogen of
haarkleur).
Stel je voor dat het lokaal verdeeld is in noord, zuid, oost en west.
De kinderen staan midden in het lokaal en moeten de goede muur
aantikken als de spelbegeleider iets roept dat gekoppeld is aan een
bepaalde muur, bijvoorbeeld: ‘bruine ogen’ (= westmuur) of ‘kan
fietsen’ (= oostmuur).

Nabespreking

Welke rij kostte het minste tijd om op te stellen? Waarom? Welke
rij duurde het langst? Waarom?
Denk na over overeenkomsten en verschillen en hoe we deel kunnen uitmaken van verschillende groepen.

Aantekeningen
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- Voor jezelf zorgen -

Prijzen voor moed
5 		

5 minuten
		
		

zelfbewustzijn
anderen respecteren
vertrouwen
om de beurt iets doen
complimenten geven en ontvangen

Hoe speel je het?

Bespreek de keren dat je iets deed wat een beetje eng was en waar je
moed voor nodig had. Geef voorbeelden van heel ‘gewone’ situaties
(bijvoorbeeld de eerste dag op een nieuwe school, leren fietsen,
voor het eerst in het zwembad duiken, iets hardop zeggen tijdens
een toneelstuk op school). Moedig de kinderen aan ten minste tien
situaties te verzinnen. Brainstorm dan over manieren waarop we
waardering kunnen laten blijken voor iemands moed. Dat kan zijn:
een compliment geven, duim omhoog steken, applaudisseren enzovoort, of een echte prijsuitreiking. Doe een rondje ‘Ik was dapper
toen …’ waarbij elk kind een situatie uit zijn lijst kiest. De groep
reageert lawaaierig en enthousiast op de moed van het kind!

Aanpassing

Prijs kleine hoogtepunten van competentie: de keren dat je een
‘wijs besluit’ hebt genomen, dat je een probleem hebt opgelost.

Nabespreking

Bespreek hoe je leert je eigen, kleine prestaties op te merken en
jezelf een compliment te geven. Soms zien anderen niet of weten
ze niet hoe je je voelt of wat je hebt bereikt. Maar dat ze je geen
compliment hebben gegeven, betekent niet dat je het niet goed
hebt gedaan.

Aantekeningen
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