Werkwijze
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Het nodige materiaal

- document: ik ben … kaartjes
- document: ik kan … kaartjes
- document: ik heb … kaartjes
- document: handleiding
- document: overzicht kwaliteiten
- 7 bladen geel A4 – papier (bij voorkeur stevig papier)
- 3 bladen rood A4 – papier (bij voorkeur stevig papier)
- 2 bladen groen A4 – papier (bij voorkeur stevig papier)
- schaar
- lijm
2

Voorbereiding

Om het spel te kunnen spelen is het noodzakelijk enkele kleine voorbereidingen te treffen.
Als eerste is het belangrijk om de handleiding (zie document) door te nemen. Hier kan u terugvinden
wat het doel is van dit spel en waarom het kennen van kernkwaliteiten én het bevorderen van een
positief zelfbeeld o zo belangrijk zijn voor de sociale weerbaarheid van elk kind in een leefgroep.
Als volgt moet er wat knip- en plakwerk gebeuren. Druk hiervoor de volgende documenten af:
- “document: ik ben … kaartjes” wordt afgedrukt op geel A4 – papier. Hiervoor heeft u 7 bladen
stevig blauw papier nodig van het formaat A4.
- “document: ik kan … kaartjes” wordt afgedrukt op rood A4 – papier. Hiervoor heeft u 3 bladen
stevig rood papier nodig van het formaat A4.
- “document: ik heb … kaartjes” wordt afgedrukt op groen A4 – papier. Hiervoor heeft u 2 bladen
stevig geel papier nodig van het formaat A4.
Nadat u de printer zijn werk heeft laten doen kan u beginnen met het maken van de kaartjes. U ziet op
de bladen telkens 2 kolommen met verschillende rijen. Nu is het zo dat de linkerkolom en de
rechterkolom samen 1 kernkwaliteit zijn. De linkerkolom wordt de voorkant van het kaartje en de
rechterkolom wordt de achterkant van het kaartje. Elke rij is dus een aparte kernkwaliteit.
Voorbeeld:

IK BEN …

KIESKEURIG

IK BEN …

BEHULPZAAM

In het voorbeeld is <IK BEN> de voorkant van het kaartje en <KIESKEURIG> de achterkant van het
kaartje. Deze twee delen worden op deze manier aan elkaar geplakt om een kaartje te bekomen.
Hiervoor moet men eerst alle kernkwaliteiten van elkaar losknippen.
Dan heb je het volgende:

IK BEN …

KIESKEURIG

IK BEN …

BEHULPZAAM

Het resultaat is dat men 46 ik ben … kaartjes heeft, 14 ik kan … kaartjes en 9 ik heb … kaartjes.
Op het document “overzicht kwaliteiten” kan men nog eens nakijken of men alle kwaliteiten heeft.
Dan rest er ons alleen nog te vertellen om jullie veel plezier te wensen met het spel!

