Gevoelskaartjes
Print de pagina’s uit. Knip de gevoelskaartjes op de lijnen uit.
Voor werkvorm 1 en 2 stop je de kaartjes in een pot of leg ze omgekeerd op tafel.
Voor werkvorm 3 leg je de kaartjes open op tafel neer.
Voor werkvorm 4 kun je zowel de kaartjes blind trekken als open op tafel leggen en
kiezen.
Werkvorm 1
Laat je kind een kaartje trekken en stel een of meer vragen.
Als je naar de afbeelding kijkt……
- wat denk je dan?
- wat voel je dan?
- welke emotie komt er in je op?
- welke emotie voel jij en wat zullen anderen hierbij voelen?
- wat doet dit plaatje met je?
Daarna kies jij of een ander kind een kaartje en stel je weer een of meer vragen.
Optie; laat ieder kind kijkend naar het kaartje antwoord geven op een vraag.
Werkvorm 2
Leg vier emotiekaarten neer (blij, boos, verdrietig en bang). Met oudere kinderen
kunnen andere emoties of meer emotiekaartjes neergelegd worden. Trek om de
beurt een kaartje, kijkt naar het kaartje en kies de emotie die bij jou opkomt. Daar
leg je het kaartje bij. Als alle kaartjes onder een emotie liggen, ga je met elkaar in
gesprek.
- Liggen alle kaartjes bij de juiste emotie?
- Hoe kan het dat jij dat anders voelt?
- Hoe zou dat bij je vriendje zijn?
- Voelt iedereen altijd hetzelfde?
- Wat zou daar de reden van kunnen zijn?

Werkvorm 3
Leg alle kaartjes open op de tafel neer. Zoek twee kaartjes bij elkaar die dezelfde
emotie bij jou oproepen.
- Welke emotie past bij jouw kaartjes?
- Beide kaartjes geven jou een …. gevoel, is het gevoel bij alle twee precies
hetzelfde?
- Beide kaartjes geven jou een …. gevoel, hoe kan het dan, dat er toch verschil
in zit?
- Kun jij precies vertellen aan de ander wat je voelt?
- Welke emotie zou je nog meer bij dit kaartje kunnen benoemen?
Werkvorm 4
Kies twee kaartjes. Leg deze twee kaartjes open voor je neer. Beschrijf wat jij voelt bij
één van deze kaartjes. Zonder te zeggen over welk kaartje het gaat. De anderen
mogen raden bij welk kaartje het gevoel hoort waarover je hebt verteld.
Veel speelplezier
Ellen

