EXTRA LESKAART
in samenwerking met
De oceaan

~ Elkaar leren kennen ~
Opdracht 1
Lees pagina 8 van Kidsweek week 39 goed door
en ga op zoek naar de vragen die in het artikel
staan. Schrijf elke vraag op een apart papiertje.
Klaar? Bedenk dan zelf 3 vragen die jij aan je
klasgenoten kunt stellen, waardoor je ze beter
leert kennen. Schrijf ook jouw eigen vragen op
aparte papiertjes.

Opdracht 2
Vragen maar!
a

b

Heeft iedereen uit jouw klas de vragen bij
opdracht 1 opgeschreven? Dan kan het spel
beginnen! Loop met jouw vragenkaartjes in je
hand een rondje door de klas. Kom je een
klasgenootje tegen? Geef hem of haar een
high-five en stel één van de vragen die op jouw
kaartjes staat. Je mag zelf kiezen welke vraag je
stelt. Heeft jouw klasgenootje één van jouw
vragen beantwoord? Dan mag hij of zij een vraag
aan jou stellen. Hebben jullie allebei een vraag
gesteld? Geef elkaar dan opnieuw een high-five en
loop weer verder tot je een andere klasgenoot
tegenkomt. Probeer op deze manier jouw
klasgenoten beter te leren kennen!
Schrijf op welke dingen je nog niet wist over jouw
klasgenoten.

Kringgesprek

Opdracht 4

Neem je gekozen voorwerp of gekozen voorwerpen
mee naar school. Vertel je klasgenoten welk voorwerp
of welke voorwerpen je hebt gekozen. Wat zeggen deze
voorwerpen over jou? Spreek samen af wanneer jullie
dit willen doen. Allemaal op dezelfde dag? Of op een
andere manier?

Opdracht 3
En nu … jij!
Bekijk de voorwerpen op pagina 8 van Kidsweek
week 39 nog eens goed. Zoals je hebt kunnen
lezen, vertellen deze voorwerpen iets over de
persoon die ze gebruikt. Welke voorwerpen
vertellen iets over jou?
a

Kies een voorwerp dat iets vertelt over jou.
Het voorwerp mag te maken hebben met
kleding, feesten of eten (of met alle drie!).
Aan welk voorwerp denk je?

b

Schrijf kort op waarom dit voorwerp voor
jou zo bijzonder is en wat het over jou als
persoon vertelt. Denk bijvoorbeeld aan de
hobby’s die je hebt of welke gewoontes er
in jouw familie zijn.

Win een bezoek!

WIN

Willen jullie met de hele klas naar Het
Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, het
Afrika Museum of het Wereldmuseum? Stuur dan
een mailtje naar info@kidsweek.nl. Vertel welk
voorwerp je hebt gekozen en leg in een paar
zinnen uit wat dit voorwerp over jou vertelt. Wie
weet win jij voor de hele klas een schoolreisje!

