
Je speelt dit spel met je BSO-begeleider:
Je begeleider bedenkt twee verhaaltjes over dingen die eigenlijk niet
mochten (snoep stelen, spijbelen of erger nog... liegen)
Eén daarvan heeft je begeleider ooit echt gedaan en is dus waar. 
Eén ding heeft je begeleider nooit gedaan. Een leugentje dus!

Weet jij het: welk van de verhalen is een leugen?

Nu ben jíj aan de beurt:
Vertel één gebeurtenis die waar is en één ding dat niet waar is.

Kan de groep raden welk leugentje jij ophangt?

Laat iedereen die mee wil doen een keer proberen.
- Was het moeilijk?
- Hoe kon je de leugen bij een ander ontdekken?
- Merkte je dat een leugen ophangen anders voelt dan de waarheid
vertellen? Hoe dan? 

Daag je BSO-begeleiders uit!

Challenge uit het boek
'Superkrachten voor je hoofd' 
- Wouter de Jong -

Hoe goed kunnen jouw BSO-begeleiders
eigenlijk liegen? En jij? Ben jij een
meesterleugenaar of doorzien mensen jouw
leugentjes direct?
Kortom... DOE DE LEUGENTEST!



Wat kun je doen als de kinderen aan de beurt zijn?

- Houd goed in de gaten wie wel en niet iets wil vertellen. Kinderen
moeten zich veilig voelen om zoiets te doen. Verplicht ze niet maar
stimuleer (of help) ze wel.
- Met jongere kinderen kun je even in een hoekje zachtjes repeteren
of de opdracht nog extra doornemen.
- Stel de kinderen de vragen die onderaan hun A4tje staan: Was het
moeilijk?/ Hoe kon je de leugen bij een ander ontdekken?/ Merkte je
dat een leugen ophangen anders voelt dan de waarheid vertellen?

Zo bereid je de leugenchallenge voor!

Instructie leugenchallenge voor professional

- Print het A4tje voor de kinderen uit.
- Bekijk zelf alvast de video van Wouter.
- Bedenk een verhaaltje over vroeger waarin jij iets deed dat niet
mocht en verzin zo'n verhaaltje.
- Bedenk van te voren een zogenaamde prijs; een beloning voor als
de kinderen het goed raden. Bedenk er meerdere zodat de
kinderen kunnen kiezen.

PPINK houdt in de week van 13 t/m 16 sept een 4daagse voor de pedagogisch
professional en pedagogisch beleidsmw/coach. In die 4daagse bieden we je volop
inspiratie en verdieping. Oók voor de kinderen met wie jullie werken zijn er
activiteiten! 
Op verzoek van PPINK heeft Wouter de Jong speciaal voor de BSO-kinderen een
challenge-video opgenomen uit zijn boek Superkrachten voor je hoofd.


