WERKVORMEN

GRENZEN
Ouders oefenen in de rol van 'scheidsrechter' om
duidelijkheid, kaders en grenzen te stellen
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Levend kwartet

In principe zijn alle spelletjes die tegen elkaar worden
gespeeld een optie

Thema
Thema: omgang conflicten (emoties) tegengesteld belang, grenzen aangeven en
grenzen accepteren

Werkvorm
1. Laat ieder gezinslid met touw zijn eigen ruimte maken in de ruimte.
Alleen deze opdracht kan al veel informatie geven over het gezin wat betreft
posities en rollen.
2. Zorg dat je verschillende materialen hebt (4 potloden, 4 bezems, 4 gummen, 4
pionnen, 4 ballen, 4 Donald Duckjes, 4 petten, etc.).
Ieder gezinslid krijgt van elk materiaal 1 stuk, wat diegene in zijn eigen ruimte mag
leggen.
3. Ieder gezinslid gaat in zijn eigen ruimte staan. De opdracht is dat ze zo snel mogelijk
een kwartet van 4 dezelfde materialen verzamelen door spullen te jatten bij de ander.
Regels:
- Je mag maar 1 materiaal per keer pakken
- Als je 'getikt' wordt moet je het materiaal terugleggen
- Heb je 4 materialen mag je die apart leggen. Ze mogen dan niet meer 'gejat' worden.
Degene met de meeste kwartetten heeft gewonnen.

Variaties & aandachtspunten
Het is een enorm vermoeiend spel. Hou het daarom kort.
Je kan kiezen om de gezinsleden zelf de ruimtes te laten bepalen. Hoe wordt dit
gedaan? Is het akkoord dat de ruimtes verschillend zijn wat betreft de eigen
plek in de ruimte voor alle gezinsleden?
Je zou ouders kunnen vragen om scheidsrechter te zijn in dit spel (hanteren van
regels).
Deze werkvorm kan snel chaos, conflicten en stress opleveren. Kijk dus goed of
het echt geschikt is voor een gezin.
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Mikado

In principe zijn alle spelletjes die tegen elkaar worden
gespeeld een optie

Thema
Thema: omgang conflicten (emoties) tegengesteld belang, grenzen aangeven en
grenzen accepteren

Werkvorm
1. Het spel begint wanneer alle stokjes op één hoop zijn laten vallen.
Wie van het gezin mag dit doen? Hoe wordt dit besloten? Wie neemt hierin de leiding?
2. Vervolgens mogen de gezinsleden om de beurt één voor één een stokje uit de hoop
te halen, maar pas op want de overige stokjes mogen niet bewegen.
Ouders kunnen hierin zowel oefenen in het begrenzen van regels, beurtwisseling,
tijdsduur, etc. Daarnaast gaat het ook om begrenzen en reguleren van oplopende
spanningen en emoties.
3. Degene die aan het eind de meeste stokjes heeft is de winnaar.

Variaties & aandachtspunten
Je kan ook de subsystemen scheiden: Ouders tegen de kinderen.
Mikado kan je ook spelen met grote materialen (hoepels, pionnen, touwen, etc.)
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Annamaria koekoek

In principe zijn alle spelletjes die tegen elkaar worden
gespeeld een optie

Thema
Omgang regels en grenzen
Verbeteren spannings- en emotieregulatie
Aandachtsregulatie en concentratie
Vergroten impulsregulatie (stop-denkdoe).

Werkvorm
1. Een gezinslid staat aan de ene kant van de ruimte en de andere gezinsleden aan de
andere kant.
2. Dan roept degene bij de muur: “Annemaria KOEKOEK”. De 'roeper' draait zich na
"koekoek" snel om.
De andere gezinsleden proberen tijdens het roepen zo snel mogelijk te lopen of
rennen richting de muur. Probeer stil te staan voordat de roeper“ koekoek” heeft
geroepen.
3. Als gezinsleden dan nog wél bewegen, zijn ze af en moet terug naar het begin. Lukt
het om bij de 'roeper' te komen en hem te tikken?

Variaties & aandachtspunten
Het is voor veel kinderen een spannend spel. Het vraagt van ouders om hun
kinderen te helpen reguleren, frustraties & teleurstellingen te verdragen en
grenzen te accepteren.
Je zou ouders kunnen vragen om scheidsrechter te zijn in dit spel (hanteren van
regels).
Deze werkvorm kan conflicten en stress opleveren. Kijk dus goed of het echt
geschikt is voor een gezin.

