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Ken je mij?                               Wie ken je dan?                   Weet jij mij beter dan ik? 

 

Een leuke manier om jezelf en een ander beter te leren kennen is een vraag en antwoord spel. 

 

 Nodig: twee lichtbakken met zand  

Maak zelf snel een lichtbak en teken daarop iconen in zand. Smiley is JA  Downey is NEE 

 (Tekenvellen en zand kunnen ook,. of 4 borden  met daarop de afbeeldingen.) 

 

 Maak twee groepen. 

Antwoorden zijn niet goed of fout maar zijn startpunt voor nadere kennismaking met de ander en jezelf. 

Stel elkaar (persoonlijke) vragen -zie Ken je mij – sites voor inspiratie- 

o De eerste groep leest de vraag en 1 persoon geeft het  

 

antwoord door een               of                te tekenen. 

Ondertussen schat de tweede groep het antwoord in en tekent deze ook 

o Vergelijk de antwoorden en spreek vrijuit of zwijg met respect over wat dit oproept. 
 

Snel uitgepraat? Gebruik de Doorvraagkaarten van Filosofiejuf 

 

 Voor het jonge kind:  
o Kopieer het eeste blad  van Eigenschappen 

 Maak 5 kleuren zand:  

 Codeer deze. 1:helemaal 2:een beetje 3:soms wel soms niet 

4:meestal niet 5: helemaal niet 

 Laat leerlingen de rondjes naar eigen inschatting inkleuren 

 Maak ‘’huisjes’’ van zand in elke kleur. Verspreid deze in 

de ruimte. Laat leerlingen naar “hun” huisjes lopen of laat 

leerlingen anderen naar de huisjes lopen waarvan ze 

denken dat de kinderen daar thuis horen. Varieer in 

groepsgrootte en vraag ook eens per eigenschap welke 

kinderen zich daar thuis voelen. Ga in gesprek over wat er 

gebeurt. 

o Kopieer de pictogrammen van Eigenschappen en lamineer deze 

 Maak een grote bult zand in de ene hoek van de ruimte     

(= heel veel) en een kleintje (= weinig of niet) in de andere. 

 Speel het spel van hierboven 

 

Kijk ook bij Ken je mij – sites voor handige links.   

Tips voor wanneer je jezelf of een ander nog wat beter wilt leren kennen. 
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http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/10/0-snelle-lichtbak.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/10/0-Ken-je-mij-sites.pdf
http://www.filosofiejuf.nl/wp-content/uploads/2015/04/Filosofiejuf_Doorvraagkaarten.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/10/0-25-positieve-eigenschappen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/10/0-25-positieve-eigenschappen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/10/0-Ken-je-mij-sites.pdf

