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In dit document staan alle noodzakelijke knutselbestanden voor het in Deel III breed scala aan 

spelletjes, gezinsactiviteiten en verhalen om van te genieten, ter inspiratie en om je vaardigheden te 

vergroten. Ze maken het knutselen een stuk eenvoudiger. 

De bestanden behoren bij de volgende gezinsactiviteiten: 

❖ Is dat een waarneming? Blz. 126 

❖ Waarderen in Giraffentaal Blz. 146 

❖ Giraffendagboek Blz. 148 

❖ Boosheid Thermometer Blz. 154  

❖ Dagelijkse Geheugensteuntjes Blz. 156 

❖ Giraffen- en Jakhalsoren Blz. 166 

❖ Gevoelskaarten Blz. 170 

❖ Behoeftenkaarten Blz. 180 

De documenten zijn ontworpen om af te drukken op A4 en A3-formaat, ze kunnen ook afzonderlijk 

gedownload worden via de website: 

Overzicht van alle activiteiten: 

Activiteit Blz. Activiteit Blz. 

Giraf & Jakhals cultuur 120 Het leven verrijken (vervolg)  

Samen afspraken maken 123 Oordelen vertalen 150 

Een missieverklaring opstellen 124 Boosheid omvormen 152 

Empathie check-in 124 Boosheid thermometer 155 

Is dat een waarneming? 125 Dagelijkse geheugensteuntjes 157 

Lijst met behoeften 128 Conflicten vreedzaam oplossen  

Behoeften mandala 129 Introductie 160 

Schatkist vol behoeften 130 Neem een pauze 161 

Gelukskoekjes 131 Neem een pauze, scenario’s 162 

Boeken met gevoelens 133 Je eigen conflicten oplossen 163 

Gevoelsblaadjes 134 Giraffe mediation 165 

Ketting van cadeautjes 136 Giraffe & Jakhals spellen  

Het leven verrijken  Giraffe- & Jakhalsoren 167 

Dankbaarheid delen 137 Gevoels- en Behoeftenkaarten 171 

Veerkracht vergroten 138   

Opladen  139   

Een ‘time-in’ nemen 140   

De balans opmaken – ouders 142   

De balans opmaken - kinderen 144   

Waarderen in Giraffentaal 146   

Giraffendagboek 148   

 



Activiteit:  Is dat een waarneming? 

Uitingen voor de activiteit Is dat een waarneming? 

Ze gaf me een koekje. Ze is gul. 

De laatste keer dat we met elkaar speelden, 
bloedde ik aan het einde van ons spel. 

Je speelt te ruw. 

Hij vroeg of ik mee wilde spelen. Hij is echt vriendelijk. 

Ze drukken hun neus tegen het raam. Ze gedragen zich stom. 

Ze liet een boer. Dat is onbeleefd. 

Je hebt je bord helemaal leeggegeten. Je ben een goede eter. 

Je zit met uitgestrekte benen. Je neemt te veel ruimte in beslag. 

Ze deed mosterd op haar appel. Dat is goor. 

Hij las deze week twee boeken. Hij is slim. 

Je ging op mijn bril zitten. Nu is hij stuk. Je bent een stomme idioot! 

Je botste tegen me op. 
Hij duwde mij over de streep. 

Je bent zo onhandig. 
Hij speelt de baas. 

Je bleef binnen toen ik je vroeg om naar buiten te 
komen. 

Je bent een spelbreker. 

Je hebt de laatste twee stukken koek opgegeten. Je ben een egoïst. 

Ze zei dat ik niet mee mocht spelen. Dat is gemeen. 

Hij zei tegen de meester dat ik zijn potlood 
gepakt had. 

Hij is een klikspaan. 

Ze kwam op bezoek toen ik ziek was. Ze is een goede vriendin. 

Ik besteedde twee uur aan mijn huiswerk. Je bent een goede leerling. 



Activiteit:  Waarderen in Giraffentaal 

 

Een briefje voor jou ………………………............................................. 

met waardering van mijn giraf 

Als ik denk aan .............................................................................. 

voel ik me ……………........................................................................... 

omdat het  mijn behoefte vervult aan …….................................. 

............................................................................................... vervult. 

 

 

 

Een briefje voor jou ………………………............................................. 

met waardering van mijn giraf 

Als ik denk aan .............................................................................. 

voel ik me ……………........................................................................... 

omdat het  mijn behoefte vervult aan …….................................. 

............................................................................................... vervult. 

 

 

 



Activiteit:  Giraffendagboek 

 

Giraffendagboek  Giraffendagboek  Giraffendagboek  Giraffendagboek 

DATUM: 

De situatie/waarnemingen 

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Mijn gevoelens: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Mijn behoeften: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Verzoeken aan mezelf of aan anderen: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 



Boosheid Thermometer 
 

 

LAUW 

 

Mild

WARM 
 

Middel

HEET 

 

Kookpunt

Boosheid 



Dagelijkse geheugensteuntjes 

Welk doel streef je na als ouder. 
(Sleutel 1) 

Kinderen (en alle andere mensen) 
willen gehoord & begrepen worden in 
wat er in hen leeft. (Sleutel 2) 

Kies voor denken in overeenstemming  
met je doel. (Sleutel 1) 

Kinderen hebben emotionele 
veiligheid nodig om te kunnen groeien. 
(Sleutel 3) 

Kies voor handelen in 
overeenstemming met je doel. 
(Sleutel 1) 

Je acties & reacties hebben invloed op 
de emotionele veiligheid van je 
kinderen. (Sleutel 3) 

Kies ervoor je kinderen aan te 
moedigen zelf te kiezen. (Sleutel 1) 

Bekijk het vanuit het standpunt van je 
kinderen. (Sleutel 3) 

Kies voor luisteren en spreken in 
overeenstemming met je doelstelling. 
(Sleutel 1)  

Zoek aan het begin, aan het eind, ja - 
altijd naar verbinding. (Sleutel 3) 

Alles wat je doet is een poging om een 
behoefte te vervullen. (Sleutel 2) 

Koester iedere verbinding binnen het 
gezin opdat je de veiligheid, het 
vertrouwen en de sociale cohesie niet 
verliest (Sleutel 3) 

Jij, je kinderen en alle mensen doen 
altijd hun best om behoeften te 
vervullen. (Sleutel 2) 

Geven is een fundamentele, menselijke 
behoefte. (Sleutel 4) 

Jij bent verantwoordelijk voor het 
vervullen van je eigen behoeften. 
(Sleutel 2) 

Jij en je kinderen hebben veel te geven. 
(Sleutel 4) 

Gevoelens zijn signalen van vervulde 
en onvervulde behoeften. (Sleutel 2) 

Ontvang van harte alles wat je 
kinderen je te geven heeft. (Sleutel 4) 



Dagelijkse geheugensteuntjes 

Geef wat jij te geven hebt cadeau, 
zonder voorbehoud. (Sleutel 4) 

Jij en je kinderen kunnen samenwerken 
bij het nemen van besluiten en het 
oplossen ervan. (Sleutel 6) 

Zie de levendigheid van je kinderen als 
een cadeau en leer ervan. (Sleutel 4) 

Er zijn veel manieren om dingen te 
doen. (Sleutel 6) 

Denk aan je doelstelling en intentie 
voor het ouderschap. (Sleutel 5) 

Wat werkt kan je vieren. (Sleutel 6) 

Let op de communicatielijnen. 
(Sleutel 5) 

Je kan leren van dat wat niet werkt. 
(Sleutel 6) 

Zeg wat je waarneemt – vrij van 
interpretaties en oordelen. (Sleutel 5) 

Kies ervoor een conflict te zien als een 
probleem dat je kan oplossen. 
(Sleutel 7) 

Verbind je met gevoelens en 
behoeften. (Sleutel 5) 

Vertrouw erop dat je behoeften 
vervuld kunnen worden. (Sleutel 7) 

Doe verzoeken die uitvoerbaar zijn. 
(Sleutel 5) 

Vertrouw erop dat behoeften je de weg 
wijzen naar oplossingen. (Sleutel 7) 

Luister met empathie. (Sleutel 5) Je kan al dan niet voor samenwerking 
kiezen om conflicten op te lossen.  
(Sleutel 7) 

Wat er ook gebeurt, je kunt het aan. 
(Sleutel 6) 

Als je de weg kwijt bent, gebruik dan je 
gereedschap om je weg terug te 
vinden naar je veilige plek voorbij goed 
en fout. (Sleutel 7) 



Giraffen- en Jakhalsoren knutselen 

Benodigd 
materiaal voor 
het maken van 
de oren: 

Maak van elk stel 
oren een kopie op 
A3 formaat 

 

Twee uitvergrote 
kopieën (A3 
formaat)  

Viltstiften, 
pennen, krijtjes, 
kleurpotloden of 
verf om de oren 
te kleuren. 

Een schaar 

Lijm 

Plakband  

Twee vellen A4 
printerpapier. 

 1. Geef de oren een kleur die je leuk 
vindt of geel voor de giraf en 
bruin voor de jakhals. 

2. Knip de oren uit. 
3. Neem de A4’tjes. Vouw beide 

vellen in de lengte dubbel en doe 
dat nogmaals. Vouw ze open en 
knip ze in 4 stroken. Je hebt per 
stel oren 3 stroken nodig. 

4. Plak voor iedere hoofdband drie 
stroken aan elkaar met plakband. 

5. Gebruik lijm om de oren op de 
voorkant van de banden te 
plakken. 

6. Pas beide banden om het hoofd 
en plak de uiteinden aan elkaar. 

 
 
 

  

  

   
 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



Gevoelskaarten 

Gelukkig, Blij,  
Uitgelaten, Opgewonden, Vrolijk 

Verdrietig, Ongelukkig, Teleurgesteld, 
Eenzaam 

  

Boos, Kwaad, 
Woedend, Overstuur 

Nieuwsgierig, 
Geïnteresseerd 

  

 



Achterkant gevoelskaarten, voor dubbelzijdig printen  



Gevoelskaarten 

Dankbaar, tevreden 
 

Speels, 
Uitbundig 

  

Van streek, Bezorgd, Gespannen 
 

Vredig, Tevreden, Voldaan, Kalm, 
Ontspannen 

  



Achterkant gevoelskaarten, voor dubbelzijdig printen  



Gevoelskaarten 

Bang, Ongerust, 
Angstig 

Opgewonden, Enthousiast 
Energiek, Gretig 

  

Verward, In de war, 
Perplex, Onzeker 

Verrast,  
Onthutst, Geschokt 

  



Achterkant gevoelskaarten, voor dubbelzijdig printen  



Gevoelskaarten 

Vriendelijk, Liefdevol, 
Zacht, Warm 

Gefrustreerd 
 

  

Maak hier je  
eigen gevoelskaart 

Maak hier je  
eigen gevoelskaart 

  

 



Achterkant gevoelskaarten, voor dubbelzijdig printen 



Behoeftenkaarten 

Groep mensen om je heen, Vrienden, 
Erbij horen 

Spel, 
Plezier 

  

Rust, 
Ontspanning 

Gehoord worden, 
Begrepen worden 

  



Achterkant behoeftenkaarten, bij dubbelzijdig printen 

 



Behoeftenkaarten 

Anderen begrijpen, 
Empathie, Mededogen 

Mezelf begrijpen, 
Zelfempathie, Zelfmededogen 

  

Ergens goed in zijn, Vaardigheden 
Leren, Onderzoeken, Ontdekken, 

Verkennen 

  



Achterkant behoeftenkaarten, bij dubbelzijdig printen 

 



Behoeftenkaarten 

Kiezen, Autonomie, 
Zelf bepalen, Vrijheid 

Zelfexpressie, 
Creativiteit, Iets maken 

  

Veiligheid, 
Vertrouwen 

Geven, 
Delen 

 
 



Achterkant behoeftenkaarten, bij dubbelzijdig printen 

 



Behoeftenkaarten 

Hulp, 
Ondersteuning 

Respect, Van belang zijn, 
Ertoe doen, Dat er rekening met me 

gehouden wordt 

 

 

Maak hier je eigen behoeftekaart Maak hier je eigen behoeftekaart 

  



Achterkant behoeftenkaarten, bij dubbelzijdig printen 

 


