11090 Tell Me! „Verantwoordelijkheid“
Inhoud:
-

30 kaarten met afbeeldingen (6 thema´s, 5 kaarten per thema)
1 handleiding

Moedig ingrijpen – Kijk niet de andere kant op!

Verantwoordelijkheid – Hoe verzorg ik mijn huisdier?

Rekening houden met anderen - Hoe gedraag ik me in
het openbaar vervoer?

Hulpvaardigheid - Hoe help ik mijn familie?

Ondersteuning – Help oudere mensen!

Zelfstandigheid – Hoe verzorg ik mijn lichaam?

Leeftijd: 4+
Spelers: 1+

Vrij spreken, taalontwikkeling, zinsbouw, communicatievermogen

sociaal denken, bewustzijn voor handelen en verantwoordelijkheid, bewustzijn voor
waarden, teamwork, algemene ontwikkeling, sociale competentie,
persoonlijkheidsontwikkeling

vrij spel, rollenspel, fantasie

vertrouwd raken met het thema lichaamshygiëne
Omgang met andere mensen, groepsgevoel ontwikkelen, doorzettingsvermogen alsmede rekening
houden met anderen en inlevingsvermogen – dat zijn vaardigheden die bij de sociale ontwikkeling en
de ontwikkeling van de persoonlijkheid horen. Deze vaardigheden zijn ons niet in de wieg gelegd en
moeten eerst in een langdurig proces worden geleerd.
Iedere dag ervaren kinderen dat er richtlijnen en regels zijn, die helpen bij het onderscheiden van
juist en onjuist en van goed en kwaad. Daarbij worden ze overwegend gevormd door hun sociale
milieu, vooral door ouders en grootouders. De kinderen zien waaraan de mensen in hun omgeving
„waarde“ hechten, en leren hoe ze zich moeten gedragen.
Maatschappij en traditie geven algemeen geldende, bindende regels aan. Desondanks zijn waarden
ook altijd subjectief - wat in een bepaalde familie „wet“ is, kan in een andere familie niet op de
eerste plaats komen. Eerlijkheid, betrouwbaarheid, fatsoen, hulpvaardigheid,
verantwoordelijkheidsbewustzijn, rechtvaardigheid – om het even welke waarden of deugden
belangrijk gevonden worden, een ding hebben ze gemeenschappelijk: om aan een kind op
geloofwaardige wijze te kunnen worden gegeven, moeten ze een duidelijk voorbeeld voor een kind
zijn. Want kinderen leren door voorbeelden.

Doel van het spel
De kinderen leren de betekenis van verschillende waarden in zes verschillende verhalen met
afbeeldingen kennen. Bij ieder verhaal horen vijf kaarten met dezelfde kleur, die op de voorkant
verschillende gedragspatronen in de betreffende situatie tonen. Het is de opgave van de kinderen om
de vijf kaarten van een thema in de juiste volgorde te leggen. De zelfcontrole op de achterkant van de
kaart toont de kinderen of ze de juiste beslissing hebben genomen.
Opmerking: Van elk thema krijgt u op de volgende pagina´s een uitvoerige beschrijving. Daar zijn alle
situaties beschreven, alle kaarten uitgelegd en het aanbevolen gedrag gedocumenteerd.

Aanpak
Voor de kleuterschool raden we aan het thema in de ochtendkring te bespreken. Kies een verhaal
met afbeeldingen uit en stel de kinderen het thema voor. Bekijk samen met de kinderen de vijf
kaarten en leg uit wat erop te zien is. Laat de kinderen over hun eigen ervaringen vertellen. Beschrijf
hoe men zich op de juiste manier gedraagt. Probeer door ook hun vragen te beantwoorden de
kinderen duidelijk te maken hoe ze zich op passende wijze gedragen. Zo leren ze op speelse wijze hun
bewustzijn voor waarden te ontwikkelen.

Legprincipe
Vraag de kinderen de kaarten samen in de juiste volgorde neer te leggen.
De kinderen werken als team en mogen met elkaar overleggen. Wanneer

de kinderen er zeker van zijn de kaarten in de juiste volgorde te hebben neergelegd, wordt er
gecontroleerd. Daartoe draait men de kaarten om. Aan de rechterkant van de kaart bevinden zich
een tot vijf sterren, die de juiste volgorde aangeven. Op de eerste kaart moet één ster staan, op de
tweede kaart twee sterren enz.
Help de kinderen als ze een fout maken en laat het ze in dit geval nog een keer proberen.

Moedig ingrijpen - Kijk niet de andere kant op!
Wat is er voor een kind nog erger dan door andere kinderen uitgestoten, vernederd of gepest te
worden? Niemand, en vooral geen kind, mag gediscrimineerd worden. Kinderen moeten van het
leven kunnen genieten! Ze hebben het recht om onbezorgd te kunnen opgroeien. Desondanks
gebeurt het steeds weer dat kinderen - meestal zwakkere - door andere kinderen geërgerd
worden, dat dingen vernietigd worden en dat - nog erger - zelfs lichamelijk geweld wordt
toegepast.
Kinderen moeten leren bij een onrechtvaardigheid in te grijpen en niet de andere kant op te
kijken. Alleen door resoluut te handelen toont men dat een van goede waarden en zeden
afwijkend gedrag niet te tolereren is. Dit begint al wanneer men zijn eigen mening t.o.v.
andermans mening vertegenwoordigt of wanneer men zich voor een buitenbeentje inzet. De
moed om elkaar aan te spreken en te handelen begint bij de kleine dingen in het leven en vergt
durf, inlevingsvermogen en zelfvertrouwen. Nog meer zelfs: moedig handelen werkt
aanstekelijk! Meestal is er slechts één moedige persoon, die de eerste stap doet, nodig - daarna
sluiten de anderen zich bij hem aan.
Hoe men precies een moedig gedrag toont, ervaren jullie op de kaarten met de rode rand.

Op zo´n heerlijke dag als vandaag willen alle kinderen
naar de speelplaats. Anna schommelt zo hoog als ze
kan. Mia is op de bank gaan zitten om de veters van
haar schoen vast te maken. Terwijl Tim nog op de
glijbaan zit, komt Tobias plotseling met zijn voetbal de
speelplaats opgehold.
„Jeetje“ denkt Tim. „Steeds wanneer Tobias en Anna er
allebei zijn, ergeren ze me. Ik wil toch ook zo graag
meedoen met het voetballen.“ Helaas heeft hij dit keer
ook gelijk.

Tim doet een nieuwe poging om bij het voetballen mee
te doen en loopt naar Tobias. Maar Tobias en Anna
willen niet dat Tim meespeelt en duwen hem weg.
Hiervoor is geen reden. Ze behandelen Tim gewoon
gemeen en achterbaks. "Gemeen behandelen"
betekent iemand pesten, uitschelden, maar ook geen
notie van iemand nemen of hem zelfs wegduwen en
slaan.
Tim weet echt niet wat hij nu moet doen. Hij voelt zich

zo hulpeloos, is bang en schaamt zich, omdat hij het
slachtoffer wordt. Die twee zijn me toch ook gemeen
zeg!
Mia gelooft niet wat ze ziet en kijkt haar ogen uit.

Ze aarzelt niet lang. Ze kan niet alleen maar toekijken en
grijpt resoluut in. Ze heeft gemerkt dat Tim geen kans
tegen die beiden heeft. Moedig gooit ze zich in de strijd.
Ze spreekt Tobias en Anna direct aan en gaat tussen de
ruziezoekers staan. Tobias en Anna zijn zo verbluft dat ze
ophouden Tim te ergeren. Die heeft bij de
schermutselingen zelfs een pijnlijke arm opgelopen en
houdt die nu vast.

Mia troost Tim. Dikke tranen rollen van zijn wangen. Hij is
volledig hulpeloos, voelt zich vernederd en schaamt zich,
omdat hij in het bijzin van alle anderen gepest werd en
niet mee mocht doen.
Mia slaat een arm om Tim en vraagt Tobias en Anna om
zich bij Tim te verontschuldigen. Nu krijgen zij ook in de
gaten dat ze zich heel gemeen hebben gedragen. Ze weten
dat het onrechtvaardig was om Tim te ergeren en hebben
er nu ook spijt van dat ze dat gedaan hebben.

Mia heeft zeer veel moed bewezen door Tim te hebben
geholpen. Ze heeft niet de andere kant opgekeken en
daardoor de handelingen van Anna en Tobias niet
getolereerd. Integendeel: ze heeft moedig ingegrepen
om Tim te helpen.
Mia probeert Tims zelfvertrouwen weer te herstellen en
nodigt alle kinderen uit voor een voetbalwedstrijd. Nu
zullen ze allemaal verbaasd staan wat Tim voor een
prachtige goalgetter is!

Verantwoordelijkheid – Hoe verzorg ik mijn huisdier?
Zou het niet heerlijk zijn om een viervoetige trouwe vriend thuis te hebben? Een speelkameraad om
te knuffelen en met wie men van alles beleeft? De eigen hond staat bij veel kinderen bovenaan op
het verlanglijstje. Maar wat het betekent om verantwoordelijkheid voor een levend wezen op zich
te nemen en het goed te behandelen, moeten kinderen eerst leren. Want een dier is geen
speelgoed, dat men na korte tijd eenvoudig kan wegleggen, maar een wezen waarmee men vele
jaren samenwoont, dat zeer goed moet worden verzorgd en veel liefde nodig heeft.
Een dier heeft meer behoeften dan alleen maar met zijn baasje spelen. Het moet regelmatig zijn
voer krijgen. Meerdere keren per dag, in wind en weer, moet men met de hond eruit. Vooral bij
rassen met lange vacht neemt de verzorging van de vacht veel tijd in beslag en mag niet worden
onderschat. Daarbij komen kosten voor de dierenarts, voer, speelgoed, mandjes, verzekering en
uitrusting. Dit alles moet vóór de aanschaf van een huisdier goed overlegd zijn en met de hele
familie besproken worden.
Wat het precies betekent om verantwoordelijk voor een hond te zijn, ervaren jullie op de kaarten
met de blauwe rand.
Voor familie Meier is het vandaag een heel bijzondere
dag: ze hebben samen besloten een nieuw gezinslid op te
nemen. Na lang overleg hebben ze voor een hond
gekozen.
Om deze reden zijn ze vandaag op bezoek in het
dierenasiel. Hier leven veel dieren die geen baasje meer
hebben. Dat betekent dat ze niet bij mensen wonen.
Familie Meier is hier niet voor het eerst. Een paar dagen
geleden hebben ze een kleine hond uitgezocht en hem
regelmatig bezocht.
Vandaag is het nu eindelijk zover. De kleine dalmatiër
Matti, zo heet de hond, mag nu eindelijk met familie
Meier mee naar huis.

Isabell verheugt zich er enorm op eindelijk haar eigen
hond te hebben. Haar ouders hebben haar uitgelegd
welke regels en opdrachten ze in acht moet nemen en ze
hebben haar precies voorgedaan wat ze moet doen.
Omdat Isabell nog niet naar school gaat, zullen haar
ouders haar bij de opdrachten helpen.
Een belangrijke taak is het verzorgen van Matti: hij moet
regelmatig, 2 x per dag, gevoerd worden. Daarvoor heeft
Isabell een bakje vers water voor hem neergezet.
Vandaag krijgt hij blikvoer. Isabell doet het in een tweede
bakje en Matti mag nu ongestoord eten.

Na het eten en een uitvoerig middagslaapje gaat de
familie Meier wandelen. Natuurlijk gaat Matti ook mee,
want hij is altijd graag met zijn baasje onderweg. Matti is
echt een sportieve hond en heeft veel beweging nodig.
Goed dat de Meiers zo actief zijn!
Matti wil de hele dag lopen. Hij loopt graag aan de lijn,
naast de fiets, of hij rent gewoon ergens heen. De
sportieve hond moet per dag minstens twee uur lopen
en rennen, nog beter zijn drie à vier uur.
En Matti kan ook terloops zijn „hoopje en plasje“ doen.
Daarvoor neemt Isabell altijd een plastic zakje mee om
het hoopje in te doen, Want ze wil niet dat iemand erin
trapt.

Ook thuis zorgt Matti voor veel plezier! Het liefst spelen
Matti en Isabell in de tuin „touwtrekken“. Jeetje, Matti is
al behoorlijk vuil! Voor beide bestaat er niks leukers dan
samen in de tuin te ravotten. Matti vindt het ook leuk om
met ballen te spelen, kleine kunststukjes te leren en
verstopte voorwerpen te zoeken. Isabell heeft geleerd
dat zulke spelletjes voor haar sluwe hond een goede
mogelijkheid zijn om zijn kop te trainen.
Isabell weet echter ook wanneer het tijd is om Matti een
beetje rust te gunnen. Ook de allerliefste hond kan zich
met een bijtende beweging weren, wanneer hij geërgerd
wordt en genoeg van het spel heeft. Ze weet dat ze niet
te dicht in de buurt van Matti's tanden mag komen - hij
zou haar bij het spelen letsel kunnen toebrengen.
Honden willen graag schoon zijn. Steeds wanneer Matti
vuil is, zoals nu na het spelen, wordt hij in de badkuip
gewassen. Daar houdt Matti van en hij kan er niet

genoeg van krijgen.
Afhankelijk van de lengte van de vacht moeten honden
zelfs dagelijks gekamd en geborsteld worden. Gelukkig
heeft Matti een zeer korte vacht. Hij vindt het bijzonder
fijn, wanneer Isabell hem achter de oren borstelt.
Ook Matti moet goed op zijn tanden letten. Voor honden
bestaat er speciaal voer dat geschikt is voor de
verzorging van zijn tanden. Maar er bestaat ook
tandpasta voor honden.
Net als een mens moet ook Matti twee keer per jaar naar
de dokter. De dierenarts onderzoekt Matti. Meestal krijgt
hij een wormenkuur en een inenting.

Rekening houden met anderen - Hoe gedraag ik me in het openbaar vervoer? Wie zich bewust is
van de behoeften van andere mensen, deze welwillend behandelt en zijn eigen wensen op dat
moment niet zo belangrijk vindt, handelt attent t.o.v. de medemens. Attent handelen is niet
aangeboren en moet in de kindsheid worden geleerd. Niet alleen aan zichzelf maar ook aan anderen
denken: dit leert men op de eerste plaats bij het gedrag van voorbeelden - de ouders en de nadere
omgeving van de kinderen.
Voorwaarde voor attent handelen is het vermogen om zich in andere mensen te kunnen inleven
en hun situatie te kunnen begrijpen. Er zijn geen vaste regels voor attent handelen. Maar het
moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn dat de sterkeren rekening houden met de zwakkeren.
Hoe men zich precies attent gedraagt in het openbaar vervoer, ervaren jullie op de kaarten met
de gele rand.
Erik is heel opgewonden! Hij gaat vanmiddag samen
met zijn moeder naar de dierentuin. Ze wachten nog
niet lang en daar komt de bus al.
Vandaag zitten er weinig mensen in de bus. Een
enkele vrouw wacht met hen op de bus. Let op! Altijd
eerst wachten tot de bus bij de bushalte helemaal
stilstaat.

Mama heeft in de overvolle bus nog precies twee
vrije zitplaatsen gevonden. Ze gaat al zitten, terwijl
Erik de kaartjes in de automaat laat afstempelen. Na
hen is ook de jonge vrouw ingestapt die met hen bij
de bushalte had gewacht.
Erik verheugt zich: nu begint de reis!

De bus zet zich schommelend en wankelend in
beweging. Toen zijn moeder Erik iets interessants wilde
laten zien, ziet hij dat de jonge vrouw van de bushalte
geen vrije zitplaats meer heeft gevonden.
Ze ziet er ook bepaald niet gelukkig uit. Nu ziet Erik ook
dat de vrouw een kogelronde buik heeft. „Een baby!“
denkt Erik. „Dat moet best vermoeiend zijn als je moet
staan!“

Daar hij van zijn moeder weet hoe hij zich in zo´n geval
moet gedragen, springt Erik meteen van zijn zitplaats op
en biedt de toekomstige moeder zijn plaats aan. De bus
zou wel eens sterk moeten afremmen en dan zou de
vrouw letsel kunnen oplopen. En dat wil Erik in geen
geval.
Hij zegt dat hij best bij zijn moeder op schoot kan zitten.
De vrouw is zeer blij met het aanbod van Erik. Ze
bedankt Erik en zijn moeder en gaat opgelucht op de vrij
geworden plaats zitten.

Die drie raken in gesprek. De jonge vrouw vertelt dat
alles met de dikke babybuik nu erg lastig en vermoeiend
is geworden. Daarom is ze ook zeer blij dat Erik haar de
zitplaats heeft aangeboden en dat ze kan zitten en een
beetje kan uitrusten.
Erik weet dat hij zwangere vrouwen, maar ook oudere
en slecht ter been zijnde mensen kan helpen door hun
zijn plaats aan te bieden. Zijn moeder is zeer trots, want
Erik heeft helemaal alleen goed opgepast en de vrouw
zijn plaats aangeboden.

Hulpvaardigheid - Hoe help ik mijn familie?
De vele kleine dingen die thuis moeten worden verricht, zijn vaak niet leuk. Maar toch zijn de
werkzaamheden in het huishouden een deel van het gezinsleven. Ieder gezinslid kan zijn bijdrage
leveren zo goed als hij kan. Kinderen die nog op de kleuterschool gaan, kunnen in het huishouden al
helpen en moeten daarom ook bij de verdeling van de taken ingepland worden. Geeft men hun bij
hun leeftijd passende en eenvoudige opdrachten, kan dit het verantwoordelijkheidsbewustzijn, de
hulpvaardigheid, het zelfvertrouwen en de gemeenschapszin van de kinderen versterken en het
plezier bij het helpen stimuleren.
Het is belangrijk om de taken samen met het kind uit te kiezen; het kind moet de werkzaamheden
graag verrichten. Om het speelse karakter van de werkzaamheden niet te verliezen, moeten de
ouders aan afwisseling denken en ervoor zorgen dat de kinderen niet gefrustreerd raken. De ouders
mogen geen perfectie verwachten, moeten geduldig en tolerant zijn, want ervaring is de beste
leermeester. Dat motiveert de kinderen om in de toekomst weer mee te helpen.
Hoe men als kleuterschoolkind mee kan helpen in het huishouden, ervaren jullie op de kaarten met
oranje rand.

Vandaag is er weer veel werk aan de winkel. Mama
heeft zoveel te doen! Thuis is het een rommeltje.
Het bestek van het middageten stapelt zich in de
keuken en de vuilnisbak is propvol. Het speelgoed
van mijn zusje ligt overal verspreid. Het fris
gewassen wasgoed moet ook nog gestreken worden.
Mama vraagt zich af hoe ze dat alles voor elkaar
krijgt. En mijn zus is tot overmaat van ramp
uitgerekend vandaag niet in haar beste humeur en
huilt luidkeels.

Dan heeft Felix een prima idee en besluit zijn
moeder te helpen. Hij heeft meteen gemerkt dat zijn
kleine zusje vandaag een speelkameraad nodig
heeft. Niks is gemakkelijker dan dat! Felix haalt de
blokken en speelt vrolijk mee.
Mama kan de tijd benutten om de was te strijken.
Dat gaat namelijk alleen wanneer iemand op de baby
oppast en hem bezighoudt.

Na het spelen haalt Felix het kleine zweefrekje voor de
baby. Hiermee kan zijn zusje zich al korte tijd alleen
bezighouden. Aan het zweefrekje hangen een paar
stukjes speelgoed waarmee de baby kan spelen.
Felix benut de tijd en ruimt al het overal
rondslingerende speelgoed op. Nou zeg, dat is een
heleboel!
Mama is heel trots op Felix. Ze is erg blij dat haar grote
zoon al zo goed kan helpen. Nu is ze in een mum van
tijd klaar met strijken.
De baby trappelt gelukkig en tevreden. Dus kan er
meteen verder worden opgeruimd. Felix zorgt voor het
huisvuil. Hij heeft een nieuwe plastic zak in de emmer
gedaan en brengt de volle zakken met huisvuil naar
buiten.
Ondertussen ruimt mama de tafel af. Nu is bijna alles
klaar.
Kinderen op de basisschool leeftijd kunnen al kleinere
opgaven in het huishouden overnemen. Ze kunnen bijv.
regelmatig het huisvuil naar de vuilnisbak brengen, de
prullenbakken leegmaken, helpen bij het tafel dekken,
het bestek afdrogen of de bloemen gieten.
Nu is de keuken aan de beurt. Mama wast af en Felix
helpt ook hier ijverig mee. Hij is verantwoordelijk voor
het afdrogen van het schone servies. De baby vindt het
zeer spannend om dit tafereel gade te slaan. Nu heeft
het echt niet lang geduurd of alles is klaar! De keuken
glanst en is heerlijk schoon, het vuil zit in de vuilnisbak,
de was is gestreken en de woning is opgeruimd. En dit
ging allemaal alleen maar zo snel, omdat Felix zo ijverig
heeft meegeholpen.
Mama zegt: „Bedankt, Felix. Je hebt me fantastisch
geholpen. Dat heb je echt super gedaan!“
Ondersteuning – Help oudere mensen!
Oudere mensen hebben in het dagelijks leven steeds meer hulp nodig. Bij veel kleine dingen die
moeizaam worden, moeten veel ouderen ondersteuning aannemen. Meestal helpen
familieleden, vrienden, kennissen en buren hierbij, maar deze staan niet altijd ter beschikking. In
dat geval komt een beetje ongevraagde hulp vaak als geroepen.
Kinderen kunnen hier gemakkelijk hun hulpvaardigheid bewijzen. Als een menselijk gebaar van
ondersteuning, van het „er voor elkaar zijn“ en van naastenliefde kan het verrichten van opgaven
overgenomen worden die de ouderen niet meer alleen aankunnen. Regelmatige vriendschappelijke
hulp bij de grootouders of oudere buren stimuleert het verantwoordelijkheidsgevoel, de
hulpvaardigheid, het zelfvertrouwen en het gevoel voor solidariteit van de kinderen. Voorwaarde is
ook hier dat de kinderen de opgave leuk vinden.

Hoe men precies oudere mensen kan helpen, ervaren jullie op de kaarten met de groene rand.

Tom en zijn moeder zijn net klaar met boodschappen
doen. Ze hebben alles in de auto gelegd en nu brengen
ze de boodschappenwagen naar de supermarkt terug.
Daar ziet Tom een oudere vrouw, die met twee zware
tassen uit de supermarkt komt. Ze kan slecht lopen en
heeft een stok. Tom ziet meteen dat hij hier kan
helpen en vraagt zijn moeder of hij de oudere vrouw
mag helpen. Natuurlijk vindt mama dat goed.

Tom weet dat oudere mensen vaak moeite hebben met
het oversteken van de straat: ze kunnen de afstand en
de snelheid van de auto´s slecht inschatten en hebben
angst om te vallen - vooral wanneer ze nog zware
boodschappentassen te dragen hebben.
Als Tom merkt dat de dame aarzelt bij het oversteken,
vraagt hij of en hoe hij kan helpen.
Men mag namelijk alleen dan helpen, wanneer de ander
de hulp ook werkelijk wenst en de helper vertrouwt.
De oudere dame is blij dat Tom haar zijn hulp aanbiedt.
Toms moeder ziet beiden en komt hen achterna.
De dame vraagt Tom haar bij het oversteken van de
straat te ondersteunen. Natuurlijk biedt Tom aan om
de beide boodschappentassen te dragen. Voor hem
is dat heel gemakkelijk en in een mum van tijd zijn ze
de straat overgestoken. Tom vraagt of hij nog verder
kan helpen. Graag begeleidt hij de dame nog het
kleine stukje tot haar huis, want dat is vlakbij.
Maar pas op: men mag nooit met een vreemde in
zijn woning of huis gaan en moet in ieder geval vóór
de huisdeur afscheid nemen!
Uitgeput gaat de dame op de bank in haar tuin zitten.
Ondanks Toms hulp was de weg naar de supermarkt en
terug voor haar zeer vermoeiend. Ze bedankt Tom
hartelijk en neemt afscheid van hem.
Tom is erg blij dat hij haar kon helpen. Hij heeft geleerd
dat oudere mensen, maar ook mensen die slecht zien
of lopen vaak zeer veel moeite hebben zich in het
verkeer te bewegen.
Hij weet bijvoorbeeld ook dat hij iemand die slecht kan
lopen in de supermarkt voor moeten laten gaan in de rij
aan de kassa, of een zitplaats in de bus of tram moet
aanbieden.

Omdat hij begrepen heeft dat de dame hulp nodig

heeft, en haar vervolgens aangesproken en geholpen
heeft, prijst zijn moeder hem. Ze is zo trots op haar
zoon dat ze hem een lekker ijsje geeft.
Tom is een voorbeeld voor alle kinderen. Een jong
mens moet leren in te zien, wanneer een ouder iemand
hulp en ondersteuning nodig heeft. En dat hij in dat
geval ook hulp moet aanbieden.

Zelfstandigheid – Hoe verzorg ik mijn lichaam?
Hygiëne, de leer en verzorging van de gezondheid, is een belangrijk bestanddeel van de
ontwikkeling van het kind. Hygiëne en zelfstandige lichaamsverzorging moeten de kinderen leren.
Discipline en gedrag in vorm van rituelen vereenvoudigen hierbij het leerproces.
Ook op dit gebied geven vertrouwde procedures betrouwbaarheid en stimuleren de
zelfstandigheid. Tevens verloopt het dagelijks leven in het gezin meer ontspannen, want het kind
weet wat er wanneer en hoe gedaan moet worden. Zenuwslopende gesprekken zijn niet meer
nodig. Is het evenwicht tussen zelfstandigheid en controle gevonden, kan zich ook een gezonde
verhouding tot het eigen lichaam ontwikkelen.
Wat bij de ochtendhygiëne moet plaatsvinden, ervaren jullie op de kaarten met de violette rand.

Het is 7:00 uur ´s ochtends. Nog met de slaap in de ogen
en de haren door elkaar staat Lucy in de badkamer. Ze
kan zich al helemaal alleen gereedmaken om naar de
kleuterschool te gaan.
We beginnen met tandenpoetsen! Twee minuten zijn
plicht! Lucy heeft extra daarvoor een zandloper bij de
spiegel, die aangeeft hoe lang ze haar tanden moet
poetsen.
Lucy poetst eerst de bovenkant, dan de buitenkant en
tot slot de binnenkant van de tanden. Deze volgorde
noemt men ook wel „KAI-methode“.
7:05 uur. Zoals iedere morgen wast Lucy haar handen
en haar gezicht.
´s Morgens gaat ze meestal niet onder de douche, want
dat doet ze altijd ´s avonds. Dan heeft ze meer tijd.
Nog even snel afdrogen en er zijn al weer vijf minuten
voorbij. Waarom vliegt de tijd ´s morgens altijd zo snel?
Opdat Lucy niet teveel tijd in de badkamer verspilt,
heeft ze extra een klok op de wastafel gezet. Zo kan ze
steeds zien hoe laat het is, en komt niet in tijdnood.

7:10 uur. De kleren voor vandaag heeft Lucy
gisteravond al klaargelegd. Ook dat bespaart
waardevolle tijd, want Lucy overlegt graag iets langer
wat ze wil aantrekken.
Snel heeft ze haar lievelingsnachthemd uitgetrokken en
haar t-shirt en broek aangetrokken. Nu nog de sokken
en dan is Lucy klaar. De klok geeft aan dat de helft van
de tijd die Lucy ´s morgens in de badkamer heeft al
voorbij is.

7:15 uur. Nu moet Lucy alleen nog d'r haar kammen.
Voor haar mooie lange haren heeft ze iets langer nodig
dan een kind met kort haar. Ze borstelt zorgvuldig
streng voor streng en overlegt welk kapsel ze vandaag
wil dragen: vlechten? Paardenstaart? Misschien een
haarband? Of toch de glinsterende haarspeld? Lucy kan
geen beslissing nemen en laat haar haar vandaag
eenvoudig open.

Na 20 minuten is Lucy klaar. Ze kijkt nog een keertje in
de spiegel. Nu kan ze goed controleren of ze er
verzorgd en leuk uitziet. Ze vindt het prima en kan nu
de dag beginnen.

Tips voor opvoeders
Rollenspel (leeftijd: 4+):
Speel met de kinderen de verhalen op de kaarten na. Train zo het bewustzijn voor waarden
van de kinderen.
Met behulp van de korte verhalen in de handleiding kunt u met de kinderen ook een klein
toneelstuk voor ouderavonden instuderen of wanneer opa en oma op bezoek komen.
Legspel voor twee kinderen (leeftijd: 4+):
Voor het spel worden de kaarten naar kleur gesorteerd. Er wordt om de beurt gespeeld. Het
jongste kind begint en zoekt vijf kaarten van één kleur uit. Het is de opgave om de kaarten in
de juiste volgorde te leggen. Na de controle van de achterkant van de kaart krijgt het kind bij
de juiste oplossing alle kaarten van dit verhaal. Klopt de volgorde niet, mag de volgende
speler het met deze kaarten proberen. Pas wanneer de kaarten correct gerangschikt zijn, mag
de volgende speler vijf nieuwe kaarten uitzoeken. Het spel is afgelopen zodra alle kaarten van
een bepaald thema in de juiste volgorde liggen en aan de spelers verdeeld zijn. Degene die
aan het eind de meeste kaarten kon verzamelen, heeft gewonnen.

Situaties in het dagelijks leven (leeftijd: 4+):
Laat de kinderen over hun eigen ervaringen vertellen. Heeft iemand al eens een dergelijke
situatie beleefd? Bespreek samen met de kinderen in welke situaties
verantwoordelijkheidsgevoel gevraagd is en probeer geschikte aanwijzingen te geven.
Taalontwikkeling (leeftijd: 5+/6+):
Met de kaarten kunt u doelgericht de zinsbouw stimuleren. Bovendien zijn de kaarten
geschikt voor de eerste lessen in een vreemde taal op de kleuterschool.

Vormgeving schoollokaal (leeftijd: 3+/ 4+):
Maak met de kinderen krantenknipsels voor aan de muur over de verschillende thema´s
voor het groepslokaal. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de belangrijkste gedragsregels of
waarden die voor iedereen gelden.
Knutsel met de kinderen een mobile voor het groepslokaal. Gebruik als motieven hiervoor
afbeeldingen m.b.t. het thema „waarden en deugden“ die als grondgedachte voor de hele
groep kinderen kunnen staan.

Tips voor ouders
In het ouderlijk huis wordt de emotionele basisoriëntatie van de kinderen gevormd. U als ouders
bent het voorbeeld en geeft op die manier de kinderen de basis voor hun denken en handelen.
Kinderen nemen van u waarden, instellingen en gedragspatronen over. Daarom dient u voor uw kind
steeds een goed voorbeeld te zijn.
Kies steeds slechts één verhaal met afbeeldingen uit dat u uw kind voorstelt. Beantwoord de vragen
die het kind u stelt. Laat het genoeg tijd om zich met de afzonderlijke thema´s bezig te houden.
Probeer waardevol handelen van uw kinderen te herkennen en te stimuleren. Geef de kinderen een
voorbeeld wat voor u waarden betekenen. Leg hun uit waarom dit zo belangrijk is.

Boxentekst:
Het overnemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen is een thematiek waarmee
kinderen dagelijks geconfronteerd worden. Ontdekken, leren en vertellen - deze box bevat kaarten
met verhalen over zes verschillende thema´s, waardoor de kinderen kennismaken met waarden en
gedragspatronen in verschillende situaties en waardoor hun sociale ontwikkeling en de vorming van
de persoonlijkheid ondersteund worden.
Stimuleert: taalontwikkeling, communicatievermogen, bewustzijn voor waarden,
verantwoordelijkheid en handelingen, persoonlijkheidsontwikkeling

