Aan de slag: De lelieweg
Mis je iets of iemand?

Hoe voelt dat?

Kan of wil je er met iemand over praten?

1

Sluit je ogen en leg je handen op je hart. Gebruik je binnenogen om naar je hart
te kijken.
Zie je een meer?

Zie je de lelie? Welke kleur heeft ze?

Open je ogen als je er klaar voor bent. Teken hieronder wat je zag.

2

Welke boodschapjes wil je op de blaadjes schrijven?

Sluit je ogen en laat de lelieweg vertrekken vanuit je hart naar je keel. Verzegel
de blaadjes met een kus. Stuur ze verder naar boven, op jouw manier en jouw
tempo, naar de ster aan de hemel.
Maak het heel stil. Misschien ontvang je wel een boodschap terug ...

3

Aan de slag: Dora Nachtegaal
Is er iets wat jij beter zou willen kunnen?

Sluit eens je ogen. Vlieg in je gedachten tot hoog boven de wolken.
Is er een wolk die je aandacht trekt? Zie je de deur van jouw winkel?
Stap eens binnen. Teken hieronder wat je ziet.

Kies de bollen, doosjes, flesjes ... met sterrenstof die jij nodig hebt. Open het
deksel of het dopje en laat de glitters over je heen vallen. Adem ze ook diep in.
Hoe is het nu?
4

Aan de slag: Ezelig ezeltje
Neem vijf mensen in gedachten waarmee je graag iets wil doen: een uitstapje, een
spelletje ... Stel je voor dat jij de leider bent.
Teken hieronder alle deelnemers. Hoe zou jij de taken verdelen?

Vraag aan elke deelnemer of deze zich goed voelt bij jouw taakverdeling.

5

Vraag aan elke deelnemer wat zijn/haar grootste talent is.

Wat zijn je beste eigenschappen als leider volgens jou?

Wat zijn je beste eigenschappen als leider volgens de deelnemers?

6

Aan de slag: De bril van Wakasi
Bewonder jij anderen wel eens om hun talenten?

Probeer je graag nieuwe dingen uit?

Teken of knutsel jezelf als vis. Welke kleur(en) heb je?

Vraag eens aan anderen welke kleur(en) zij in jou zien?

Zie jij al je kleuren als je in de spiegel kijkt?
7

Aan de slag: Dolly’s truc
Raak jij al wel eens overprikkeld?

Stel je voor dat je een octopus bent.
Sluit eens je ogen en maak contact met je tentakels. Schrijf bij elke tentakel wat
die je wil vertellen.

Ben je klaar om te ontprikkelen?
Sluit je ogen, maak contact met een tentakel. Adem diep in en maak een klank.

8

Ken jij andere manieren die je helpen om te ontprikkelen?

Deze oefening kan je alleen doen, of met de hele klas. De klanken zijn voor
iedereen anders en misschien verschillend van dag tot dag.
Sluit je ogen en zak rustig in je lichaam.
Denk aan iets wat je blij maakt.
Adem diep in en maak een klank die bij dat gevoel past.
Denk aan iets wat je verdrietig maakt.
Adem diep in en maak een klank die bij dat gevoel past.
Denk aan iets wat je bang maakt.
Adem diep in en maak een klank die bij dat gevoel past.
Denk aan iets wat je boos maakt.
Adem diep in en maak een klank die bij dat gevoel past.
Maak nu allemaal klanken door elkaar en schudt je lichaam los. Trek gekke
bekken, zwaai met je armen en benen, tot je voelt dat je helemaal ontspannen
bent.
Tip: Je kan eventueel een bellenblaas gebruiken om, net als Otto, bubbels te
maken.

9

Aan de slag: De Tipi-Toppie
Heb jij wel eens moeite met inslapen?

Sluit eens je ogen en stap samen met Wakkere Wolf in de bubbel.
Zie je het kampvuur?
Welke zorgen/angsten wil je aan de vlammen toevertrouwen?

Hoe ziet jouw tipi eruit langs de buitenkant?

10

Hoe ziet jouw tipi eruit langs de binnenkant?
Je mag deze helemaal inrichten zoals je dat zelf wil ...

11

Heb je wel eens boze dromen?

Teken of knutsel je eigen dromenvanger en hang hem ergens in je slaapkamer.

Wat is jouw totemnaam?

12

Aan de slag: De vlinderboom
Fluisteren er al wel eens pestmotjes in je oor?

Wat fluisteren ze?

Kan je hun lelijke woorden omvormen naar mooie woorden van vlinders.

Zijn er ook pestmotjes die onaardige dingen (bijvoorbeeld dat je iets niet kan,
dat je niet goed genoeg bent, ...) fluisteren over jou?

Vorm ook deze woorden om naar mooie woorden van vlinders.

Is er iemand aan wie je sorry wil zeggen?

13

Teken hier de vlinders die jij wil uitsturen.

14

Aan de slag: De parel van durf
Is er iets (bijvoorbeeld een schoolreis, op kamp gaan, ergens blijven logeren, ...)
wat jij wel spannend vindt?

Welke gedachten gaan er dan door je hoofd?

Teken jouw parel van durf.

Wat zou de parel van durf tegen je zeggen?

Op welke manier en in hoeveel tijd wil jij je pasjes zetten?

15

Aan de slag: Kika’s klomp
Heb jij soms wel eens het gevoel dat je net als Kika niet meer kan ‘springen’?

Gebruik je veerkracht. Wie mag er van jou eens ‘onder het water’ kijken?

Sluit je ogen en volg het koordje naar beneden. Maak contact met de klomp.
Hoe ziet hij eruit? Welke kleur heeft de klomp?
Teken het koordje en de klomp hieronder.

Welke boodschap heeft de klomp voor jou?

Wat is er nodig om de klomp los te maken?
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Aan de slag: Planeet ‘Anders’
Heb jij het gevoel dat je ‘anders’ bent en dat anderen je niet begrijpen?

Naar welke planeten wil jij reizen met je gedachtekracht?

Hoe ziet jouw bloemenveld eruit op aarde? Waar sta jij?

Weet jij wel hoe bijzonder je bent? Verspreid je stuifmeel ...
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