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Aanzet
Laat de kinderen zichzelf tekenen. Voorzie spiegels zodat  
de kinderen zichzelf in de spiegel kunnen zien.
Sta stil bij de verschillende lichaamsdelen: romp, 
bovenlichaam, onderlichaam, benen, armen, … en zeker 
de details zoals het aantal vingers, vingernagels, wimpers, 
wenkbrauwen, … Bespreek de tekeningen klassikaal: zijn er 
tekeningen die er hetzelfde uitzien? Wat is anders? Zien we er 
altijd hetzelfde uit? Wat kan er anders zijn?

Verwerking
1.  Ga een gesprek aan met de kinderen: hoe voelen ze zich 
wanneer ze iets goed gedaan hebben? Hoe voelen ze zich als ze 
iets helemaal alleen in de klas moeten zeggen of doen? Hebben 
zij ook verschillende ikken? Waar of wanneer dan? Hang 
enkele afbeeldingen van herkenbare situaties aan het bord 
(zwembad, klas, turnzaal, eetzaal, speelplein, thuis, …)  
en bespreek welke ik bij wie waar naar boven komt.

2.  Maak een gevoelsmeter. Zorg per kind voor een lange strook 
of een cirkel waarbij je de verschillende gezichtsuitdrukkingen 
van Daan hangt: de happy, trotse, verlegen, dubbel-en-dwarse 
en kleine ik. (zie bijlage 1) Samen met de kinderen kan je 
beslissen of er nog één of meerdere moeten bijkomen.  
Die kunnen de kinderen eventueel zelf tekenen. 
Laat de kinderen hun symbool bij hun gevoel kleven.  
Dagelijks kunnen ze dit veranderen.
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3. De kinderen stappen rond terwijl er rustige muziek 
speelt. Van zodra de muziek stopt, gaan de kinderen bij het 
dichtstbijzijnde vriendje staan en beelden ze samen een gevoel 
uit dat past bij de situatie die jij beschrijft. Bijvoorbeeld: Je bent 
in een winkel, het is er erg druk en plots zegt de mevrouw: 
“Vertel eens, wat wil jij hebben”. Of: In klas zegt de juf: “Wat 
heb jij dat goed gedaan?!” Als de muziek terug klinkt, stappen 
de kinderen weer rond.  Terwijl de kinderen rondstappen, loop 
jij rond en verwoordt enkele bedenkingen: “Jij ziet er wel bang/
trots/… uit!”
Nadat de kinderen dit enkele keren deden, komen ze terug naar 
de kring en staan we even stil bij de verschillende situaties: was 
het moeilijk uit te beelden? Wat vond je gemakkelijk/moeilijk?

4. Kopieer bijlage 2. Laat de kinderen de woordjes DAAN 
zoeken en omcirkelen.

Afsluiting
Vertel het laatste stukje uit het boek. Sta even stil bij ‘bang 
zijn’. Zijn de kinderen ook soms bang ’s avonds? Waarom? 
Waar vinden ze een plekje waar helemaal veilig kunnen zijn? 
Laat hen dit veilige plekje tekenen of nabouwen en er dan over 
vertellen tegen hun klasgenoten. 
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Bijlage 1

verlegen

kleine

dubbel-en-dwarse 

happy

trots

Knip de cirkels met gezichten uit 
en kleef ze op een gevoelsmeter.
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Bijlage 2
Omcirkel telkens het woord DAAN.


