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Ik vind het fijn met jou
Leerdoelen
• Het kind krijgt inzicht in de manieren om liefde en genegenheid voor een ander uit te drukken
• Het kind kan positieve gevoelens aan een ander laten zien en positieve uitingen van anderen
herkennen
• Het kind leert dat het belangrijk is om uiting te geven aan gevoelens van liefde
Inleiding
We gaan praten over mensen die we lief vinden. Het is fijn, als iemand je aardig of leuk vindt, maar
hoe laat je dat merken aan een ander? Wat zien we om ons heen of op tv? Hoe laten mensen dit
merken aan elkaar en hoe doen jullie dit? Geef een voorbeeld van iemand in jouw leven die je lief
vindt en leg uit hoe je de ander dat laat merken.

Opdracht 1: Hoe laat je iemand zien, dat je diegene lief vindt?
Stel het kind de volgende vragen:
• Wie vind jij lief (vriendjes, familie, huisdieren, knuffels)?
• Hoe kan je laten merken, dat je iemand lief vindt?
• Hoe voelt het om iemand te laten merken dat je diegene lief vindt?
• Kun je zeggen ‘Ik vind je lief’? Tegen wie zou je dat willen zeggen? Hoe zou je dat zonder
woorden kunnen uitbeelden?
• Wie denkt weleens dat niemand hem of haar aardig of lief vindt? Hoe voelt dat?

Opdracht 2: Hoe laat iemand zien, dat diegene je lief vindt?
Stel de volgende vragen:
• Zijn er nog andere manieren om te laten merken dat je iemand leuk vindt?
• Laat iedereen op dezelfde manier zien dat ze iemand lief vinden of zijn er verschillen?
• Hoe laten grote mensen aan elkaar zien dat ze elkaar lief vinden?
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Opdracht 3: Vind jij mij lief?
Het kan ook zijn dat iemand jou heel lief of aardig vindt, maar niet zo goed weet hoe hij of zij dat
moet zeggen of laten merken. Kun je daar voorbeelden van noemen, zoals een jongen die een meisje
plaagt, terwijl hij het meisje eigenlijk leuk vindt? Waarom zou de jongen dat doen?

Opdracht 4: Ik vind jou lief!
Benodigdheden
• Knutselspullen
• Het adres of telefoonnummer van iemand die jij lief vindt
• A5-kaartje (half A4’tje)
Maak een tekening, knutsel of kaartje voor iemand die je lief vindt, denk aan jouw vriendje of
vriendinnetje, broertje of zusje, opa of oma, buurman of buurvrouw, meester of juf.
Stel tijdens het knutselen de volgende vragen:
• Voor wie ga je dit knutselwerk maken?
• Ga je deze knutsel aan deze persoon geven? Waarom wel of juist niet?
• Hoe zou jij je voelen als je een knutselwerk van iemand zou krijgen?
• Kun je als jongen ook een hart geven aan een andere jongen en als meisje aan een ander meisje?
Stuur een foto van het eindresultaat op of stuur het knutselwerk per post naar degene die jij lief
vindt!

Afsluiting
Er zijn verschillende manieren waarop je een ander kunt laten merken dat je hem of haar lief vindt.
Niet iedereen doet dat op dezelfde manier en het is belangrijk om verschillende manieren te
respecteren.
Boeken die aansluiten bij deze les:
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