Werkvorm Griezelen?
Na het lezen
Waarvoor ben jij bang? Waar griezel jij van? Wat doe je dan? Wie heb
je nodig om je heen op momenten dat je bang bent? Waar ben je
precies bang voor (heel gedetailleerd laten vertellen). Wat is het
ergste dat kan gebeuren? Is dat waar?
A) Een creatieve werkvorm is: een (iets dikker) papier helemaal vol
maken met wasco (verschillende kleurtjes voor een leuk effect).
Daarna dekkende zwarte verf over het hele blaadje. Als de verf
gedroogd is kun je met een stompe naald of iets dergelijks een
tekening uit de verf krassen zodat de wasco weer tevoorschijn komt!
Welk eng beest of figuur maak jij?
B) Kikker is bang; na het bekijken van het filmpje (zie link) een
creatieve opdracht. Vouw 2 doosjes van 16 vierkantjes. Schuif deze in
elkaar. Plak er ogen en poten op. Knip een waterlelie en zet de kikker
er op. Schrijf/teken op memoblaadjes mogelijkheden om van het
bange gevoel af te komen.

Een iets moeilijkere kikker vouwen kan ook. (zie bijlage)
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Materiaal
- Schort
- Dikker papier
- Wasco
- Dekkende zwarte verf
- Stompe naald
- Groene vouwblaadjes
- Memoblaadjes

Bijzonderheden
-

Links
https://www.youtube.com/watch?v=EytEv1yENjM
Filmpje Kikker is bang

Differentiatie voor de oudere kinderen
-

-

Een andere werkvorm is een tekening maken met wasco (gewoon
op wit papier). Daarna er met zwarte ecoline overheen. De
ecoline komt op alle plaatsen, behalve waar de wasco zit.
‘hoofd vol stroop’: Een vol hoofd is vervelend en zorgt ervoor dat
je gedachten maar blijven komen en slapen niet lukt. Deze
oefening zorgt voor een leger hoofd en ontspanning. Leg je hoofd
neer op je kussen en laat alle gedachten gewoon even komen.
Visualiseer dat je deze gedachten vastplakt met stroop. Jouw hele
hoofd komt vol met stroop. Alle gedachten plak je zo aan elkaar.
Ga op je rechteroor liggen en laat al het stroop (én de gedachten)
uit je oor lopen, zo je kussen in, door je matras, door de vloer, zo
de grond in. Wanneer alles eruit is ga je op het andere oor liggen
en laat je daar alles uit je oor lopen. Ook zover naar beneden dat
het zo de aarde in loopt en van jou weg is.

Tips
-

