Babbelspel
Leeftijd: 6-9jaar
Duur: 90 min.
Doelen

Kinderen maken op een participatieve manier kennis met de
verschillende kinderrechten en zien in dat kinderrechten verweven
zitten in onze samenleving

Kinderrechten

Alle rechten
http://www.kinderrechten.be

Kinderrechten
-waarden

Respect
voor
elke
mens,
respect
voor
verschillen,
verantwoordelijkheid nemen, iedereen is gelijkwaardig, solidariteit
en verbondenheid

Kinderrechten
-vaardigheden

Opkomen voor de eigen mening, goed luisteren naar anderen, zich
inleven in iemand anders, een eigen standpunt innemen, het
standpunt van iemand anders durven in te nemen, initiatief
nemen, praten over gebeurtenissen, verantwoordelijkheid
opnemen, onderhandelen, evalueren, opkomen voor de rechten
van anderen

Materialen

Genummerd spelbord (bijlage 1)
Kleurkaarten met kinderrechtentekeningen (bron:
Kinderrechtswinkel) (bijlage2)
Poster kinderrechten (bron: Kinderrechtswinkel) (bijlage3)
Computer met beamer en internetconnectie
Kinderrechtenrap (Kinderrechtencommissariaat):
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/youtube/kinderrecht
enrap-kapitein-winokio

Vooraf

Druk het spelbord af in kleur
Druk de kinderrechtenkaartjes af in kleur en knip ze in stukken
Leg het spelbord op een centrale plaats en zet alle stoelen er rond.
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Verloop

Stap 1: Het spel
De kinderen gooien één voor één met een dobbelsteen. Als ze op
een vakje met een bepaalde kleur komen, nemen ze een kaartje
van deze kleur en beantwoorden ze een aantal vragen (afhankelijk
van de tekening):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wat zie je op de foto?
Wat doen de figuren? Hoe zien ze eruit?
Doe jij dat soms ook?
Doe jij dat (niet)graag?
Heb jij dat ook?
Zijn ze vrolijk/ droevig? Waarom?
Wat gaat er fout?
Heb jij dat al meegemaakt?
Heb jij dat al eens gezien? Gelezen? Gehoord?
Hebben alle kinderen dat?
Hebben alle kinderen dat nodig? Waarom wel/niet?
..

Afhankelijk van de tekening stel je bijkomende vragen om de
betekenis van het recht dat wordt voorgesteld duidelijk te maken.
Je kan ook de andere kinderen hierbij betrekken.
Stap 2: Het kinderrechtenverdrag
Laat
de
kinderen
de
Kinderrechtenrap
van
het
Kinderrechtencommissariaat bekijken/beluisteren.
Bespreek in een aansluitend gesprek het spel en het lied om tot
het concept van kinderrechten/ kinderrechtenverdrag te komen:
(m.b.v. poster kinderrechtenverdrag (bijlage))
o Wat zijn rechten?
o Waar heb jij recht op?
o Heeft iedereen daar recht op?
o Ook kinderen op andere plaatsen in de wereld?
o Wat heb je nodig?
o Hebben jullie dat zelf?
o Hebben alle kinderen dat? Ook op andere plaatsen in de
wereld?
o Wie had veel invloed? Wie niks?

2

Voor meer achtergrondinformatie bij elk van de rechten zie map
‘Kinderrechten in kindertaal’
Eindtermen

Mens en maatschappij
Mens: 1.1, 1.2, 1.4, 1.7
Maatschappij: 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9
Tijd: 2.13
Nederlands
Luisteren: 1.1, 1.5, 1.8, 1.9
Spreken: 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9
Strategieën: 5.1,5.3, 5.4
(Inter)culturele gerichtheid: 7
SoVa
Domein relatiewijzen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
Domein gespreksconventies: 2
Domein samenwerking: 3
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