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Wie vind ik speciaal?
Leerdoelen
• Het kind krijgt inzicht in relaties en die voor hem/haar belangrijk of bijzonder zijn
• Het kind weet hoe het kan laten merken dat het een ander aardig of lief vindt
• Het kind is zich ervan bewust dat het met verschillende mensen bevriend kan zijn
Inleiding
Vandaag hebben we het over mensen die belangrijk voor ons zijn en wat deze mensen voor ons
betekenen. Je kunt heel veel verschillende mensen aardig vinden en er zijn verschillende vormen van
liefde voelen voor iemand. We bespreken met welke mensen we een speciale band hebben.

Opdracht 1: Wie zijn belangrijk voor jou?
Laat het kind verschillende mensen en relaties opnoemen en bespreek de verschillen en overeenkomsten
tussen deze relaties.
Stel de volgende vragen:
• Weet jij het verschil tussen deze relatievormen: vriendschap verliefdheid, liefdesrelatie, gezin,
familie, klasgenoten, de juf of meester, sportmaatjes enz.
• Wie zijn belangrijk voor jou? Waarom?
• Wat maakt deze persoon zo bijzonder?
• Waarom vind je deze persoon lief/aardig?
• Wie vind je nog meer aardig? Is er een verschil in gevoel voor deze mensen? (een andere soort
‘lief vinden’?)
• Zijn vriendjes belangrijk voor je? Waarom? Wat doe je samen met je vriendjes?
• Wat doe je als je het niet met elkaar eens bent? Hoe ga je daarmee om? Is het mogelijk om
vrienden te zijn met iemand die anders is dan jij? (uit een ander land, van het andere geslacht,
iemand die gehandicapt is)

Lentekriebels | Groep 4: Wie vind ik speciaal?

2

Opdracht 2: Complimentenbloem
Benodigdheden:

•

Werkblad Relatiebloem

De relatiebloem heeft verschillende blaadjes. Een blaadje voor familie, gezin, klasgenoten/leerkrachten,
buurt, sportclub en vrienden. In ieder blaadje kunnen meerdere mensen staan die veel voor jou
betekenen, belangrijk of bijzonder voor jou zijn.
Laat het kind de relatiebloem op het werkblad invullen waarbij in elk blaadje meerdere namen
worden geschreven.
Bespreek de relatiebloem na. Benoem de verschillende relaties en maak het inzichtelijk wat de
verschillende relaties in kunnen houden. Stel vragen als:

•
•
•
•
•
•

Hoe heb je deze mensen leren kennen? Is daar verschil in?
Wat doe je samen met deze mensen? Is daar verschil in?
Zijn er mensen die vroeger belangrijk voor je waren maar nu niet meer? Hoe komt dat?
Met welke mensen doe je dingen als je blij bent?
Zijn er mensen waar je naar toe gaat als je verdrietig bent? Wat doen ze dan?
Zijn er mensen die naar jou komen als zij verdrietig zijn? Wat doe je dan?
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Opdracht 3: Complimentenlied en knutsel
Luister het complimenten lied: https://schooltv.nl/video/complimentenlied-het-is-toch-veel-leukercomplimentjes-te-geven/
Wat voor complimenten kan jij geven aan iemand die jij lief vindt?
Maak een tekening voor iemand uit jou relatiebloem. Hoe kan jij
deze persoon laten merken dat jij diegene aardig/lief vindt?
Beantwoord de volgende vragen:
• Merk je wel eens dat iemand je lief/aardig vindt? Waar merk je
dat aan?
• Hoe voelt het als je weet dat iemand je aardig/bijzonder vindt?
• Hoe laat jij aan iemand merken dat je diegene aardig vindt?
• Wat ga je doen om op de tekening te laten merken dat je
iemand lief vindt? Maak je ook wel eens nieuwe vriendjes? Hoe
doe je dat? Hoe laat je merken dat je vrienden wil worden met iemand?
Laat het kind de tekening geven of opsturen aan diegene voor wie die bestemd is.

Afsluiting
We kunnen op verschillende manieren liefde voelen voor anderen, zoals onze familie, een vriend of
vriendin, een juf of meester, een klasgenoot of een collega. Het is fijn om mensen in je leven te
hebben die belangrijk voor je zijn. Mensen die je kunnen helpen, met wie je dingen kan delen, met
wie je plezier kan hebben en van wie je een knuffel kan vragen als je daar behoefte aan hebt.
Iedereen mag zelf bepalen wie belangrijk voor ze zijn en voor wie ze liefde voelen, al hebben die
mensen andere gevoelens dan jij.
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Bij mij thuis. Sara Kroos. Atlas-Contact, 2008
Soms woon ik bij mama en soms woon ik bij papa. Melanie Walsh, Memphis Belle, 2014
Raad eens hoeveel ik van je hou? Sam McBratney en Anita Jeram, Lemniscaat, 2016
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