Werkvorm Samen
Na het lezen
Wat betekent eigenlijk respect hebben voor elkaar? Waar zie of voel
je dat aan? In welke situaties? Wat heb je nodig om respectvol met
elkaar om te kunnen gaan? Hoe ga je om met je ouders, vrienden of
teamgenoten? Hoe kan een ruzie een vriendschap sterker maken?
Welke dingen doe je om bevriend te blijven met je beste vriend(in)?
A) Zet een muziekje aan. Jij maakt van je hand een schuif die van
hoog naar laag gaat.
- is de schuif hoog dan beweegt het kind snel/uitbundig, is de schuif
laag dan beweegt hij traag/niet.
En alle fases daar tussenin.
- Is de schuif hoog, dan maak je de bewegingen hoog, is hij laag, dan
laag
d bij de grond. Ook hierbij alles er tussenin passend bij de
schuifhoogte.
Houd rekening met de comfortzone van het kind, probeer de
comfortzone ook iets uit te breiden. Heb respect voor de ander.
B) Zet de muziek aan. Vraag het kind of het goed is dat jij aan hem zit.
Jij beweegt het kind en het kind laat zich bewegen. Je kunt de armen
vastpakken of de romp naar de grond laten zakken. Het kind doet
bewegingen die hij zelf niet zou hebben gekozen en geeft zich over
aan de sturing van de coach.
Daarna doe je de opdracht andersom. Wat doet het met hem? Welk
verschil wordt er ervaren?
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Respect voor elkaar
Leeftijdsgroep:
Oudere kinderen 10 – 14
jaar

Materiaal
- Muziek
- Cd-speler o.i.d.

Bijzonderheden
--

Differentiatie voor de jongere kinderen
-

-

Bovenstaande oefeningen vinden jongere kinderen ook erg
leuk. Zeker als je ze wat uitdaagt/stimuleert. Verwacht dan
wel dat zij jou ook gaan uitdagen wanneer de rollen
omgedraaid zijn.
Vorm tweetallen. Ga tegenover elkaar staan en observeer de
ander goed en onthoud wat hij aan heeft. Draai je nu allebei
om en verander vijf dingen aan jezelf. Als ze klaar zijn:
draai je om, kijk elkaar weer aan en raad welke dingen de
ander heeft veranderd.
Vraag: was het makkelijk om vijf dingen te veranderen?
Is er iets verwijderd of toegevoegd? In het leven associëren
we verandering vaak met iets kwijtraken. Verandering geeft je
echter ook dingen.
Doe de opdracht daarna nog een keer.
Wat was het verschil gevoelsmatig?

Tips
-

