Wonder Chart

Er komen 10 verhaaltjes.
In deel 1 lees je 5 verhaaltjes. En in deel 2 krijg je 5 korte filmpjes te zien.
Je gaat nu eerst deel 1 maken.

Deel 1
Je gaat nu 5 korte verhaaltjes lezen over kinderen van jouw leeftijd die iets meemaken. We willen
weten hoe jij zou reageren als jij in die situatie was. Dus stel je voor, wat zou jij doen als je dit zou
meemaken?

Een voorbeeld:
Paul heeft een 10 gehaald voor zijn proefwerk. Hij is heel erg blij.
Stel je voor dat jij Paul bent, dus dat jou dit overkomt.
Hoe zou jij reageren?

Stel je voor dat jij Paul bent. Wat zou jij doen?
Klik op de omschrijving die bij jou past.

Je juicht

Past
helemaal niet
bij mij


Past
niet
bij mij


Past
een beetje
bij mij


Past
wel
bij mij


Past
helemaal
bij mij


Bijvoorbeeld: Als jij nooit juicht als je een 10 krijgt voor je proefwerk, dan klik je op bij past helemaal
niet bij mij.
Maar als jij zeker weet dat je heel enthousiast juicht als je een 10 krijgt voor je proefwerk, dan klik je
op past helemaal bij mij.
Jouw antwoord kan natuurlijk ook meer in het midden zitten.

Er zijn geen goede of foute antwoorden, want iedereen is anders. Het gaat om hoe jij zou reageren.
Je antwoorden zijn geheim. We vertellen niks aan jouw ouders, juffrouw/meester of vrienden.
We gaan eerst één keer oefenen met een verhaaltje. Vraag om uitleg als je vragen hebt.

Oefenverhaaltje

David kijkt naar het Jeugdjournaal. Eén van de nieuwsitems gaat over een bijzondere hagelbui in België. De
hagelstenen waren veel groter dan normaal.
Ze laten zien hoe groot de hagelstenen waren die uit de lucht kwamen

Stel je voor dat jij David bent. Wat zou jij doen en voelen?

1. Je vraagt je af hoe hagel ontstaat
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. Je zoekt op hoe hagel ontstaat
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over hagel
8. Je voelt niks
9. Je vindt het mooi
10. Je bent er even stil van
11. Je geeft het veel aandacht
12. Je bent blij
13. Je bent bang
14. Je bent boos
15. Je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij
















Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij

































































Je hebt nu geoefend. Snap je wat je moet doen?
Dan kun je beginnen!
Nu komen er 5 korte verhaaltjes. Lees deze verhaaltjes rustig door.
Geef daarna antwoord op alle vragen.
Succes!

Verhaaltje 1
Bas is bij een vriend thuis. Bas ziet op tafel een foto liggen van een schaar.
Bas vraagt aan zijn vriend: “Waarom ligt er hier een foto van een schaar?” En hij wijst naar de tafel.
Zijn vriend zegt: “Dat is geen foto. Het is een schilderij. Mijn vader heeft het geschilderd.”

Stel je voor dat jij Bas bent. Wat zou jij doen en voelen?

1. Je vraagt je af hoe het kan dat iemand zo
goed kan schilderen.
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. Je zoekt op hoe je zo goed leert schilderen
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over schilderen
8. Je voelt niks
9. Je vindt het mooi
10. Je bent er even stil van
11. Je geeft het veel aandacht
12. Je bent blij
13. Je bent bang
14. Je bent boos
15. Je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij


Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij




















































































Verhaaltje 2
Adiel is op school. Ze doen een proefje.
Hij mag kleine en grote blokjes ijzer en blokjes piepschuim in het water gooien.
Adiel ziet dat piepschuim altijd blijft drijven en ijzer altijd zinkt.
Adiel kijkt naar een poster die in de klas hangt van een groot schip.
Hij vraagt aan de meester: “Dat schip is toch gemaakt van ijzer?”.
“Ja, dat klopt”, zegt de meester.

Stel je voor dat jij Adiel bent. Wat zou jij doen en voelen?

1. Je vraagt je af hoe het kan dat een ijzeren
boot blijft drijven
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. Je zoekt op hoe een ijzeren boot blijft
drijven
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over boten
8. Je voelt niks
9. Je vindt het mooi
10. Je bent er even stil van
11. Je geeft het veel aandacht
12. Je bent blij
13. Je bent bang
14. Je bent boos
15. Je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij


Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij

























































































Verhaaltje 3
Owen heeft een hele aardige oom. Zijn oom doet veel leuke dingen met Owen, zoals naar het zwembad
gaan of naar een pretpark. Hij helpt Owen ook met zijn huiswerk of als hij een probleem heeft.
Zijn oom is aardig voor iedereen. Owen en zijn oom gaan op een dag samen naar de bibliotheek. Plotseling
zien ze een muis. De oom rent achter de muis aan en slaat de muis dood met een boek.

Stel je voor dat jij Owen bent. Wat zou jij doen en voelen?

1. Je vraagt je af hoe iemand zo gemeen kan
doen
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. je zoekt op waarom mensen gemene dingen
doen
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt leren waarom mensen gemene
dingen doen
8. Je voelt niks
9. Je vindt het mooi
10. Je bent er even stil van
11. Je geeft het veel aandacht
12. Je bent blij
13. Je bent bang
14. Je bent boos
15. Je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij


Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij






























































































Verhaaltje 4
Tom gaat met zijn klas naar de dierentuin. Ze kijken naar de chimpansees. “Ze lijken wel veel op mensen”
zegt een klasgenoot. De juffrouw zegt: “Maar we zijn wel veel slimmer”.
Later is Tom in het museum van de dierentuin. Tom ziet hersenen van een chimpansee en hersenen van een
mens. De hersenen zien er bijna hetzelfde uit!

Stel je voor dat jij Tom bent. Wat zou jij doen en voelen?

1. Je vraagt je af waarom mensen slimmer zijn
dan apen
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. je zoekt op waarom mensen slimmer zijn
dan apen
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over hersenen
8. Je voelt niks
9. Je vindt het mooi
10. Je bent er even stil van
11. Je geeft het veel aandacht
12. Je bent blij
13. Je bent bang
14. Je bent boos
15. Je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij


Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij

























































































Verhaaltje 5
Amir is met zijn klas bij de gymles. Ze moeten zo snel mogelijk 100 meter rennen.
100 meter is ongeveer de afstand van een voetbalveld, van het ene doel naar het andere doel.
Amir doet zijn best. Hij doet er ongeveer 30 seconden over.
Een klasgenoot zegt: “Het wereldrecord voor 100 meter is minder dan 10 seconden”.
Amir zegt dat hij het niet gelooft: “Niemand kan zo hard rennen!”.
De juffrouw zoekt het op: “Het is waar. Het wereldrecord staat op naam van Usain Bolt en zijn record is
onder de 10 seconden.
Dat is ongeveer 36 kilometer per uur. Dat is net zo snel als een scooter of als een wielrenner.”

Stel je voor dat jij Amir bent. Wat zou jij doen en voelen?

1. Je vraagt je af hoe iemand zo hard kan
lopen
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. zoekt op hoe het kan dat iemand zo hard
kan lopen
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over hardlopen
8. Je voelt niks
9. Je vindt het mooi
10. Je bent er even stil van
11. Je geeft het veel aandacht
12. Je bent blij
13. Je bent bang
14. Je bent boos
15. Je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij


Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij

























































































Deel 1 is nu klaar! Dankjewel voor het invullen van Deel 1.
Nu start deel 2.

Deel 2
Er komen 5 korte filmpjes. We willen weten hoe jij reageert als je naar deze filmpjes kijkt.
Je krijgt de filmpjes één voor één te zien.
Eerst kijk je naar het filmpje. Na elk filmpje zie je verschillende omschrijvingen. Hoe reageerde jij op
het filmpje? Geef aan of de omschrijving past bij jouw reactie.

Video 1 (Winterlandschap met schaatsers)
Kijk het filmpje
[hier de video aanbieden]

1. Je vraagt je af wat er nog meer op het
schilderij te zien is
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. Je wilt informatie over het schilderij
opzoeken
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over het schilderij
8. Je voelt niks
9. je vindt het mooi
10. je bent er even stil van
11. je geeft het veel aandacht
12. je bent blij
13. je bent bang
14. Je bent boos
15. je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij


Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij

























































































Video 2 (Bericht vanaf Amerika)
Kijk het filmpje
[hier de video aanbieden]

1. Je vraagt je af hoe het internet werkt
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. Je wilt opzoeken hoe het internet werkt
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over het internet
8. Je voelt niks
9. je vindt het mooi
10. je bent er even stil van
11. je geeft het veel aandacht
12. je bent blij
13. je bent bang
14. Je bent boos
15. je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij
















Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij

































































Video 3 (Oorlog in Syrië)
Kijk het filmpje
[hier de video aanbieden]

1. Je vraagt je af waarom er oorlog is in Syrië
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. wilt informatie over de oorlog in Syrië
opzoeken
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over oorlog
8. Je voelt niks
9. je vindt het mooi
10. je bent er even stil van
11. je geeft het veel aandacht
12. je bent blij
13. je bent bang
14. Je bent boos
15. je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij





Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij

















































































Video 4 (Sterrenhemel)
Kijk het filmpje
[hier de video aanbieden]

1. Je vraagt je af wat sterren zijn
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. Je wilt informatie over sterren opzoeken
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over sterren
8. Je voelt niks
9. je vindt het mooi
10. je bent er even stil van
11. je geeft het veel aandacht
12. je bent blij
13. je bent bang
14. Je bent boos
15. je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij
















Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij

































































Video 5 (Adem inhouden)
Kijk het filmpje
[hier de video aanbieden]

1. Je vraagt je af hoe iemand zo lang zijn adem
in kan houden
2. Je bent nieuwsgierig
3. Je bent verrast
4. Je wilt opzoeken hoe je je adem lang kunt
inhouden
5. Je blijft erover nadenken
6. Je bent verbaasd
7. Je wilt meer leren over ademhalen en
zuurstof in het lichaam
8. Je voelt niks
9. je vindt het mooi
10. je bent er even stil van
11. je geeft het veel aandacht
12. je bent blij
13. je bent bang
14. Je bent boos
15. je bent verdrietig

past
helemaal
niet
bij mij


Past
niet
bij mij

Past een
beetje
bij mij

past
wel
bij mij

past
helemaal
bij mij






























































































De verhaaltjes zijn nu klaar. Heel goed gedaan!

