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1. Het onbekende voorwerp
Voor: iedereen vanaf 4 jaar 
Duur: 10 minuten 

Iedereen zit in de kring op een stoel. Dat is met deze opdracht 
handiger dan op de grond zitten. De begeleider geeft een voor-
werp door, dat ieder aanpakt en doorgeeft. De begeleider stelt 
enkele vragen tijdens het rondgaan van het ding: merk je hoe 
zwaar (licht) het is, hoe groot (klein) het is, en of het hoeken 
of scherpe kanten heeft of niet? Als de begeleider ziet dat de 
deelnemers zich hier niet van bewust zijn, kan hij het voorwerp 
nog een keer laten rondgaan, maar nu houden de deelnemers de 
ogen dicht. Zo merkt ieder hoe zwaar en groot het ding is. 

Eventueel geeft de begeleider een object door in een zodani-
ge verpakking dat je niet weet wat je doorgeeft. Hetzelfde effect 
kan nog worden uitgebreid met het doorgeven van een verpakt 
voorwerp dat beweegbaar is of beweeglijk, bijvoorbeeld een 
homp deeg in een laken, of een vloeistof in een plastic verpakking. 
Zorg er als begeleider voor dat deze eerste oefening goed uit-
gevoerd wordt. Dan is de verhoogde aandacht voor de volgende 
opdrachten namelijk meteen aanwezig.
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2. Het onzichtbare voorwerp
Voor: iedereen vanaf 4 jaar 
Duur: 10 minuten 

Deze opdracht is goed te combineren met opdracht 1 die als 
vooroefening kan dienen. De groep zit op stoelen in de kring. De 
begeleider geeft een onzichtbaar voorwerp door in de kring. De-
gene die het aanpakt en weer doorgeeft moet dat heel zorgvuldig 
doen, het ‘voorwerp’ even groot en even zwaar houden als hij het 
doorgekregen heeft. Is het voorwerp bij de laatste veranderd? Is 
het een ander voorwerp geworden? Was het duidelijk wat voor 
voorwerp het was? 

Variaties
• De begeleider geeft een ‘voorwerp’ door, onzichtbaar dus, 

maar hij vermeldt er nu bij wat hij doorgeeft: een pan, een vis 
of een loden kogel.

• Beweeglijke en beweegbare ‘voorwerpen’ zijn natuurlijk veel 
moeilijker om door te geven. Dat vereist speciale oefening. 
Het ligt aan de groep of dit niveau gehaald wordt en of men 
het leuk vindt tot dit stadium. Een ongrijpbare onzichtbare vis 
die uit je handen schiet is echter ook meteen clownesk en 
het is leuk om te zien hoe iemand daarmee om kan springen.
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