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NIVEAU

Hoi geliefd kind,
Dat was een bijzondere dienst. Zo Olie en Sophie waren echt heel boos. We 

hebben nu geleerd dat boos zijn je verder kan helpen, maar dan moet je niet 
heel heel boos zijn. Als je te boos bent mag je God vragen om je te helpen 
om minder boos te worden en weer blij te worden in plaats van nog bozer. 

Gelukkig konden Ollie en Sophie minder boos worden en later weer blij. Wat 
helpt jou om weer blij te worden? Misschien wel om te knutselen. Hieronder 

kun je weer knutselen, maar ook staan er een kleurplaat, puzzel en spel .
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://gomachelen.be/wp-content/uploads/2020/05/Bundel-gevoelens.pdf
https://www.freepik.com/free-vector/comic-face-expressions-set_9649239.htm#query=angry%20face&position=3&from_view=search
mamascrapelle.nl
https://www.groep1-2.com/post/seo-emoties-boos
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knutselen

Print de volgende pagina uit. Iedere week komt er een emotie bij die je in een vierknat vlak kan 
plakken. Knip ook de pijl uit en plaats deze doormiddel van een punaise (of iets wat je in huis hebt) in 
het midden van de vier vakken.
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kleuren
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kleurplaat
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puzzel

Omcirkel de gezichten die horen bij: boos zijn.
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spel

De komende weken gaat het over emoties. Vandaag ging het over boos zijn. Jullie hebben ontdekt 
dat je best eens boos mag zijn en op welke manier je dit kan uiten. Ook heb je geleerd dat je met een 
kleur kan bepalen hoe boos je bent.

Hieronder staan 4 plaatjes van emoties (blij, boos, bang, verdrietig) 
Verdeel de vloer/tafel in vier vakken en leg in elk vak een ander plaatje.
Lees of luister naar de volgende zinnen. Welke emotie hoort erbij? Wijs het juiste plaatje aan. Kan je 
ook uitleggen waarom je kiest voor deze emotie?

• Als je mag kiezen wat jullie gaan eten
• Het is heel erg donker in je kamer.
• Je mag voor straf geen tv kijken.
• Je bent gevallen en je hebt je zeer gedaan.
• Als je jarig bent
• Als iemand je plaagt.
• Als iemand je een compliment gee� .
• Wanneer je favoriete club een doelpunt mist.
• Als iemand een flauw grapje maakt.
• Als iets niet lukt.
• Als je huisdier is doodgegaan.
• Als je een prijs hebt gewonnen.
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spel


