RAKET-LESJES 3, 4 EN 11
GEVOELENS BIJ ZICHZELF EN BIJ ANDEREN
Beste ouder(s),
We hebben in de afgelopen RAKET-lesjes rond een nieuw thema gewerkt: gevoelens. Eerst leerden de
kinderen de basisgevoelens ‘blij’, ‘verdrietig’, ‘boos’ en ‘bang’ herkennen bij zichzelf. Ze bootsten de
gevoelens na en verwoordden hoe zij of anderen kunnen zien dat ze zich blij, verdrietig, boos of bang
voelen. We oefenden ook op het vertellen over je eigen gevoel.

Aan de hand van de gevoelensthermometer die we gebruiken kan je aangeven of je je blij, verdrietig,
boos en/of bang voelt en hoe sterk dit gevoel is. Als de gevoelenspijl onderaan staat, betekent dit dat
je iets een klein beetje voelt. Hoe hoger de pijl, hoe meer je iets voelt. Helemaal bovenaan de
thermometer ben je dus bv. superboos. De kinderen krijgen de boodschap dat iedereen zich wel eens
blij, verdrietig, boos of bang voelt: de juf, mama, papa, ….
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We staan ook even stil bij het gevoel van een ander. Iedereen is uniek en dat is goed! We zien er anders
uit, hebben verschillende voorkeuren en voelen ook soms iets anders in dezelfde situatie. Om de
voorkeuren en gevoelens van anderen te weten te komen, zijn er verschillende strategieën:
- Het vragen aan de andere.
- Kijken naar het gezicht en de lichaamstaal van de andere.
- Zich de vraag stellen: “hoe zou ik mij voelen als dat met mij gebeurt?”

Ga je rond dit thema graag thuis verder aan de slag?


Hieronder vind je enkele vrijblijvende opdrachtjes terug waarmee je samen met je kind verder
kan oefenen.



Nog enkele tips hoe je als volwassene je kind kan helpen om gevoelens te herkennen en onder
woorden te brengen:
Gevoelens benoemen bij je kind.

Opdat je kind gevoelens bij zichzelf leert herkennen en onderscheiden, kan je
zijn of haar gevoelens regelmatig benoemen. Bijvoorbeeld: “Ik denk dat je je
verdrietig voelt omdat je net hebt verloren. Ik kan het zien aan je gezicht, want
je mondhoeken gaan naar beneden, er rolt een traan over je wang, …”.
Bevragen hoe je kind zich voelt en hoe sterk dit gevoel is.

Hierbij kan het helpen om je kind met zijn/haar handen te laten tonen hoe groot
het gevoel is. Hoe meer we onze handen uit elkaar houden, hoe meer we iets
voelen.
Eigen gevoelens verwoorden.

Door geregeld ook je eigen gevoel te verwoorden, leren kinderen eveneens dat
iedereen deze gevoelens ervaart. Gebruik hierbij voorbeelden op het niveau van
je kind zoals ‘ik was vandaag blij omdat je me goed geholpen hebt met de tafel
dekken’, ‘ik ben verdrietig omdat oma ziek is’, ‘Ik ben boos omdat er iemand
gelogen heeft’,…
Ondertussen zijn we in de RAKET-lesjes ook gestart met een nieuw thema: het oplossen van problemen.
We zijn hard aan de slag met het leren van verschillende stapjes hiervoor. Bij afronding van dit thema
volgt opnieuw een brief met meer info.
Aarzel niet om mij bij verdere vragen te contacteren.
Vriendelijke groet,
Charlotte Van Echelpoel
Raket-juf – 3e kleuterklas – De Vlieger

Charlotte.van.echelpoel@emmaus.be
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Hoe zou jij je voelen als je een
ijsje krijgt/ als je iets moet eten
wat je niet lust /(bedenk zelf
een andere situatie)?

Vertel over iets wat jou blij maakte
vandaag!
Hoe weet je dat jij je boos voelt?
Waar voel jij de boosheid in jouw
lichaam?

Wat maakt jou een beetje
bang?

Wat heeft jou aan het lachen
gebracht vandaag / deze
week?
Wanneer voelde jij je heel boos?
Wat heeft geholpen om terug
rustig te worden?

Voelde jij je weleens verdrietig
deze week? Wat was er toen
gebeurd? Wat of wie heeft jou
geholpen om minder
verdrietig te zijn / getroost?

Tijdens onze RAKET-lesjes leren we over de
vier basisgevoelens.
Zin om hier thuis ook mee aan de slag te
gaan?
Maak eerst het happertje. Knip de
donkergrijze strook af en vouw samen het
happertje volgens de 7 instructies.
Speel vervolgens het spelletje: kies om de
beurt een getal, open en sluit het happertje
x-aantal keer en kies een gekleurd sterretje.
Lees de vraag voor en beantwoord deze.
Wissel zo af. Er zijn geen foute antwoorden!
Veel plezier!

Is er vandaag iets gebeurd wat
je niet leuk vond? Wat was er
gebeurd en hoe voelde je je
daarbij?



1 ) knip de donkergrijze strook af
2) Volg volgende vouwinstructies:
1.

Leg het vierkant met de bedrukte
zijde naar beneden.
2. Vouw de vier hoeken naar het
midden.
3. Als het goed is, ziet het happertje er
zo uit. Draai hem nu om.
4. Vouw nu weer de vier hoekjes naar
het midden
5. Dit is het resultaat.
6. Vouw het in het midden licht door.
7. Steek je vingers in de vier hoeken
die een zakje vormen. Buig de vier
punten naar binnen.
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In de Raketlessen leren we over de gevoelens blij, verdrietig, boos en bang. Kan jij herkennen hoe de
kinderen op de foto’s zich voelen? Omcirkel de Wiebel die hetzelfde gevoel toont. Omcirkel op de foto hoe
je kan zien dat het kindje zich zo voelt (bv. mond, ogen, handen,…).

