
Wat kies ik   ?

Wat kies ik? in het Land van WAANZIEN



Dit kies ik   ...
Help de kindjes uit het 
Land van GRIJS
met kiezen.

Ze weten niet 
wat en hoe
ze moeten kiezen, 
want dat hebben ze 
nog nooit gedaan.
 
     Jij wel! 
Misschien kiezen de 
kindjes uit het Land 
van GRIJS dit dan ook!

Verzamel de dingen 
van het lijstje.
Denk na over waarom 
dat het beste past bij 
jou. Dit boekje gaat 
over wat jij kiest.

Weet wat je kiest.
Kies wat je zelf leuk en 

belangrijk vindt. Niet iedereen 
is hetzelfde en kiest hetzelfde. 

Er is geen goed of fout. 
Iedereen mag zichzelf zijn.!

vragen 

weetjes 

door-
denkertjes

Deze staan 
verspreid in het 

boekje. Hiermee 
kan ter verdieping 

een gesprekje bij 
de leerlingen op 

gang gebracht 
worden.

LEGENDA 
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kies er één 
en kruis aan

kies er twee
en kruis aan

teken hier

schrijf zelf 
(of vraag hulp)

kleren

teevee

gevoel

kunst

lijstje

.......................... Tijd over?
 Deze opdrachten mag 

je hier of op school 
maken.
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ik en kleren extra

        Wat vind jij
Mag iedereen zelf weten 

wat hij of zij graag 
aantrekt?

?
Foto: voorstelling ‘M

ongens en jeisjes’ 
van dansgezelschap D

e Stilte, Breda

...
Eigenlijk maakt het niet 

uit wat je draagt en 
hoe je iets draagt. Het 

belangrijkste is dat je je 
gedraagt. Toch?

Met typische 
spulletjes kan je 
ook laten zien 

wat bij jou past.

!

meisje

jongenals ik groot ben lijk ik het meest op
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ik voel me het lekkerste in kleren die ... zijn 
stoer netjes opvallend

lief sportief gewoon
2 ••
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3 doe de opdracht in het Land van WAANZIEN 

Mijn coolste kleren:

Ik heb een hekel aan:

Als ik groot ben wil ik er net zo uit zien als:                                                           

oud

jong



ik en teevee

Het leukste om alleen te doen:

Het leukste om samen te doen met een vriendje:

Ik ben een leuk vriendje omdat ik goed kan:

ik houd op tv van

    Wat vind jij
Mag je ‘nee’ zeggen als 
je geen zin hebt om met 

iemand te spelen?

?

ik ben supergoed in
   Wat denk jij
Kan je alles leren 

als je maar goed 
genoeg je best 

doet?

?
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1
avontuur leren

grapjessprookjes

2

4 doe de opdracht 
in het Land van WAANZIEN 

extra

 superteam

samen kunnen we dit super-super-goed
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ik wil  supergraag samen spelen met 
in het echie

3



ik en gevoel

ik kijk zo als ik me echt ... voel

superblij

verdrietig

Kan je altijd aan de 
buitenkant zien hoe 

iemand zich van 
binnen voelt?

...

ik voel me wel eens super...2
blij gewoon

boos verdrietig

bang gelukkig

ik voel me meestal 
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Als ik superblij ben dan maak/doe ik dit:

Als ik superverdrietig ben dan maak/doe ik dit:                                                         

Gevoel kan je 
laten zien met je 
gezicht maar ook 

met je lichaam

!

    Huil jij wel eens 
met tranen 

van het lachen?
?

Gevoel kan je ook laten zien door iets te maken of te doen. 



ik en kunst

Zijn de beelden die 
je droomt fantasie of 
net echt? Droom jij in 

kleur of zwart-wit?

...

Ik vind dit het mooiste gemaakt omdat:

ik werk het liefste met  
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3ik houd van ... kleuren 

felle

zachte

donkere

geen

1
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4 ik vind dit het mooiste gemaakt 
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Sommige kinderen 
verzinnen en tekenen 
het liefst zelf plaatjes, 

anderen houden juist het 
meest van kleurplaten.

    ?Vind jij alleen een 
plaatje mooi als je kan 

zien wat het is?

ik houd het meest van ... lijnen en vormen2
ronderechte

1 •
Piet Mondriaan, Broadway-Boogie-Wogie, 1942 Vincent van Gogh, Starry Night, 1889



Wat kies ik? in het Land van WAANZIEN

 ?Mediawijsheid ... !
De basis van mediawijsheid begint bij het bewust worden/zijn van je 
eigen ik en de keuzes die je maakt. 

Tijdens dit lesprogramma voor PO groepen 3-4 denken de leerlingen 
na over de eigen identiteit en die van anderen. Wat vinden zij het 
allerleukst om te zien, te doen en te dragen. Hoe kiezen ze, wat kiezen 
ze en waarom? En wat als je niet kan kiezen? 

Een afwisselende ontdekkingstocht door het Land van WAANZIEN, een 
interactieve tentoonstelling over mediawijsheid in het MOTI te Breda.


