Praatkaartjes
Voorbereiden
Print de bladzijden uit.
Knip de kaartjes op de lijnen uit.
Vouw de kaartjes of rol ze op.
Stop de kaartjes in een pot.
Speelwijze 1
Trek een kaartje. Lees hardop voor en geef antwoord op de vraag.
Speelwijze 2
Trek een kaartje. Lees hardop voor en iedereen geeft om de beurt antwoord op
dezelfde vraag
Speelwijze 3
Trek een kaartje. Lees hardop voor en kies iemand die antwoord op de vraag moet
geven.
Speelwijze 4
Iedereen haalt drie kaartjes uit de pot. Je leest de vraag voor jezelf. Je kiest één
kaartje uit waar je antwoord op wilt geven. De andere twee stop je terug in de pot.
Nu gaan jullie om de beurt je kaartje lezen en het antwoord geven.
Speelwijze 5
Iedereen haalt drie kaartjes uit de pot. Je leest de vraag voor jezelf. Je kiest één
kaartje uit waar je antwoord op wilt geven. Je kiest een kaartje uit dat je aan je
degene die links van je zit geeft. Het derde kaartje stop je terug in de pot. Nu gaan
jullie om de beurt het kaartje lezen dat je voor jezelf hebt gekozen. Je geeft
antwoord op de vraag. Als iedereen is geweest neem je het kaartje dat je gekregen
hebt. Dit lees je voor en geef je antwoord op.
Speelwijze 6
Trek een kaartje. Lees hardop voor geef antwoord op de vraag. Daarna mag
iedereen die meedoet een vraag stellen over jouw antwoord.
Bijv. Wat is je lievelingsdier? Jij geeft een antwoord en daarna stellen de andere
vragen als. Waarom is dat je lievelingsdier? Waar leeft jouw lievelingsdier? Wat weet
je te vertellen over jouw lievelingsdier?
Speelwijze 7
Wees creatief en bedenk zelf nog een andere vorm.

Veel speelplezier

Wat zou je graag willen leren?

Wat maakte je vandaag blij?

Wat ruik je als je aan de zee denkt?

Welke wens zou je het liefste in
vervulling zien gaan?

Wat heb je vandaag voor iemand
anders gedaan?

Wie heeft voor jou iets
aardigs gedaan?

Wat zou je willen kunnen wat je
nu nog niet kan?

Waar ben je supergoed in?

Wat zou jij van iemand anders
willen leren?

Waarmee help jij iemand weleens?

Als er een tijdmachine bestond,
waar zou je dan naar toe
willen reizen?

Wat is je lievelingsboek?

Wat is het mooiste dat je ooit
is overkomen?

Wat zou jij willen uitvinden?

Van wie kun jij veel leren?

Hoe heet je? Welke naam zou ook
bij je passen?

Wat is je lievelingskleur?
Wat doet deze kleur met je?

Wat is je lievelingsplek?

Speel je liever met water
of met zand?

Welk instrument zou je goed
willen kunnen bespelen?

Waar zou je naartoe op reis willen?

Wat kan je echt niet missen?

Wat is je lievelingsdier?

Wat zou je later willen worden?

Als iemand een boek over jou zou
schrijven, wat is de titel dan?

Stel je bent een zeemeermin. Hoe zou
je leven er dan uitzien?

Met wie zou jij een dag willen ruilen?

Wie zou jij graag eens willen
ontmoeten?

Wat zou een vogel denken, vlak
voordat het uit een ei komt?

Over welk onderwerp zou je een
boek willen schrijven?

Welke drie mensen neem je mee
naar een onbewoond eiland?

Welke drie dingen neem je mee
naar een onbewoond eiland?

Wat zou je op school willen
veranderen?

Hoe ziet jouw lievelingsplek eruit?

Wat is jouw lievelingsmuziek?

Welke kleur zou de straat
moeten hebben?

