Wat vind jij eigenlijk van…?
kaartjes met vragen om jouw nieuwsgierigheid naar de
gedachtewereld van de anderen te prikkelen
Een spel voor ouders en jongeren om eens over wat anders te
praten dan ‘Ruim je kamer op!!!’

Speeltips:
• Doe niet teveel kaartjes achter elkaar, want dan wordt het saai
en luister je niet meer.
• Gebruik de lege kaartjes om jullie eigen vragen op te
schrijven.
• Het is OK als je maar aan één kaartje toekomt omdat het
gesprek een heel andere richting opgaat.
• Laat af en toe gewoon eens ergens een paar kaartjes slingeren
en kijk wat er ontstaat (op tafel, in de auto, …).
• Het gaat niet over GELIJK krijgen, als er iemand gelijk wil
halen, mag hij de volgende vraag enkel luisteren.
Dit spel werd gemaakt door Kindercoach Nele. Het is volledig
gratis, wil je het delen dan mag dat via mijn website
(https://coachnele.webnode.nl).

Wat vind je leuk
aan jezelf?

Wil je liever een
olifant of een draak
als huisdier?

Als je een uur lang
mocht doen wat je
wilde, wat zou dat
dan zijn?

Hoe gelijk je op je
mama? Hoe gelijk
je op je papa?

Wat maakt jou
uniek?

Wat betekent
vriendschap voor
jou?

Hoe heb je laatst
getoond dat je
iemand dankbaar
bent?

Hoe maak je
duidelijk dat je
boos bent?

Zou je liever
kunnen vliegen of
wereldberoemd
zijn?

Wat maakt jou blij?

Je geeft me een
goed gevoel als…

Help me als ik …

Wat je nooit moet
doen in mijn
buurt…

Zo maak je me aan
het lachen…

Als ik verdriet heb
kan je me troosten
door…

Welk wereldrecord
zou je willen
breken?

Als ik me
supergek mag
verkleden, ben
ik…

Wat ik graag wil
leren…

Hier ben ik goed in
…

Als je kon toveren,
wat zou dan anders
gaan?

Soms maak ik me
zorgen over…

Heb je een plekje
waar je jezelf kan
zijn?

Hoe maak je
nieuwe vrienden?

Wat is de gekste
droom die je al
gehad hebt?

Wie vind je cool?

Bij wie wil je graag
op bezoek gaan?

Teken iets over je
dag.

Wat kunnen we
leren van dieren?

De leukste
vakantie was…

Wat is liefde?

In welke film wil
je de hoofdrol
spelen?

Waar kijk je naar
uit?

Wat ging er mis de
afgelopen week?

Wie wil je iets
vertellen?

Wat neem je mee
naar een
onbewoond
eiland?

Ik heb vandaag
gelachen met…

Wat ik graag zou
willen…

Wat ik nog nooit
gedurfd heb…

Dit schreeuw ik
van de daken…

De leukste dag van
de week is …

Wie is de persoon
van de dag?

Welk liedje zit er
vaak in je hoofd?

Ik heb spijt van…

Dit wil ik leren…

Mijn mooiste
eigenschap is…

Dit doen we graag
samen…

