WAT VOEL IK, WAT DENK IK, WAT DOE IK
Toelichting:
Werkblad bij het spel Emotie-Domino.
Tijdens het spelen van het spel Emotie-Domino worden de verschillende emoties besproken. Wat tijdens het spelen
besproken wordt kan op bijgevoegde werkblad uitgewerkt worden.
Individueel gebruik:
Aan de hand van de ervaringen die het kind beschrijft kan het gesprek op gang gebracht worden. Bespreek hierbij onder
andere dat het heel normaal is dat bepaalde ervaringen heftige emoties oproepen en dat die emoties er mogen zijn.
Bespreek ook dat niet iedereen dezelfde gevoelens ervaart in een bepaalde situatie en dat iedereen op een andere manier
reageert. Hoe kunnen anderen rekening houden met gevoelens die naar boven komen in bepaalde situaties? Hoe geef je aan
waar je behoefte aan hebt? Welk gedrag is handig en voor welk gedrag is het beter een alternatief te zoeken?
Bespreek alternatieven voor het vakje ‘DOEN’ als het gedrag nav een emotie minder handig is.
Groepsgebruik:
Het is voor veel kinderen een eye opener om te ervaren dat sommige kinderen bij bepaalde situaties een heel ander gevoel
ervaren dan zij zelf doen. Ook reageert iedereen op zijn of haar eigen manier als reactie op bepaalde ervaringen en emoties.
Bespreek de manier waarop iedereen reageert op de verschillende emoties. Hoe kun je anderen helpen? Hoe kunnen
anderen rekening houden met gevoelens die naar boven komen in bepaalde situaties? Hoe geef je aan waar je behoefte aan
hebt? Welk gedrag is handig en voor welk gedrag is het beter een alternatief te zoeken?
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In de tweede kolom schrijf je een voorbeeld op van een situatie waarin je dit gevoel wel eens hebt gehad of zou
kunnen krijgen.
In de derde kolom schrijf je op wat jij denkt als je je zo voelt.
In de vierde kolom schrijf je op wat je doet als je je zo voelt.
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