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1.  Bijzonder

Voor: iedereen vanaf 8 jaar 
Duur: 5 minuten 
Muziek: geen of rustige achtergrondmuziek

De groep staat in een kring. De begeleider start met een namen-
spel: hij noemt zijn eigen voornaam en geeft de beurt door aan 
het kind dat rechts van hem staat. Deze deelnemer zegt zijn naam 
en zo hoort de hele kring elkaars naam. Hierna gaat de kring nog 
een keer terug, maar nu zegt iedere deelnemer de naam van 
degene die rechts naast hem staat. Alle namen zijn nu twee keer 
gehoord. 
 De begeleider laat nu zijn blik door de kring gaan, kijkt uitein-
delijk naar iemand en rent op deze persoon af. Van de persoon 
waarbij hij stopt, noemt hij een bijzonder (positief) kenmerk met 
daaraan toegevoegd de naam van die persoon. Die doet hetzelf-
de bij een volgende deelnemer totdat iedereen aan de beurt is 
geweest. Bijvoorbeeld: “Wat heb jij een mooie rode broek aan, 
Jan!” Jan rent door de kring en stopt bij Maaike: “Wat een leuke 
ketting, Maaike!”
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2.  Op de praatstoel

Voor: iedereen vanaf 6 jaar 
Duur: 5 minuten 
Muziek: geen of rustige achtergrondmuziek
Materiaal: een stoel

De begeleider heeft een mooie (het liefst een bijzondere) stoel 
klaargezet in de zaal. Hij begint door zelf op de stoel te zitten om 
iets over zichzelf te vertellen. Hij noemt bijvoorbeeld een gerecht 
dat hij lekker vindt of zijn grootste hobby. Hij praat even over 
zijn pas gekochte nieuwe schoenen, over wat hij graag zou willen 
worden, naar welk land hij een reis zou willen maken, enzovoort. 
Allerlei kenmerken worden zo geopenbaard.
 De begeleider vraagt om de beurt een andere deelnemer op 
de stoel. Hij kan helpen door vragen te stellen over een lievelings-
gerecht, hobby, enzovoort. Als men aan het spel gewend is, mogen 
de andere deelnemers ook vragen stellen. 
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