45018 Bouw mij “Emoties”
3-5 jaar

*

Primaire
leerwaarden
:
* 

Voor 4-8 kinderen

Tip

Bouw mij “Emoties” nodigt kinderen uit om emoties te leren kennen! De bouwkaarten zijn
ontworpen als inspiratie voor bouwprocessen met een open einde, en de onderstaande
ideeën bieden nieuwe manieren om aan de slag te gaan met de set.
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Plastificeer de
bouwkaarten zodat
deze langer meegaan.

5 ideeën:
*

Gebruik de set om conflicten op te lossen.
Wanneer er zich een conflict voordoet, kunt
u de kinderen vragen om een personage te
bouwen dat aantoont hoe ze zich voelen. Laat
de kinderen vervolgens over hun gevoelens
praten en een oplossing bedenken.

*

Gebruik de set om fysieke kenmerken
zoals lengte en lichaamsdelen zoals armen
en benen te leren kennen. Introduceer het
begrip lichaamstaal en vraag de kinderen
om modellen te bouwen met verschillende
posities voor armen en benen.

*

U kunt
video’s met
meer idee..n
vinden
op

Moedig de kinderen aan om een vriend te
bouwen die een onaangename emotie ervaart
en laat hen uitleggen waarom die vriend zich
zo voelt. Zorg vervolgens
voor een oplossing die
ervoor zorgt dat de vriend
zich beter gaat voelen, en
geeft aan
pas de modellen aan zodat
art
ka
uw
bo
n
ee
op
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gaat. De blauwe
uitdagend model.

Tip voor de leraar
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deze weergeven hoe de vriend zich voelt na
hulp te hebben gekregen.

*

Lees een verhaal over emoties en moedig
de kinderen vervolgens aan om een of meer
personages uit het verhaal met de juiste
gezichtsuitdrukkingen na te bouwen en te
beschrijven.

*

Vraag de kinderen om samen te werken en
een gezin te bouwen. Moedig de kinderen aan
om de rol van elk gezinslid te beschrijven en
uit te leggen hoe zij zich hierbij voelen.

Woordenschat voor kinderen:
•
•
•
•
•
•

emotie
gevoel
gezichtsuitdrukking
lichaamstaal
blij
verdrietig

•
•
•
•
•
•

bang
verrast
zelfzeker
beschaamd
boos
stom

