Survivaleiland
Het avontuur van inzicht en verandering!
Speluitleg:
Het survivalspel is een spel waarbij je door middel van een landkaart,
poppetjes en plaatjes met elkaar in gesprek komt. Je kiest een thema uit dat
je graag wilt bespreken. Bij de verschillende thema’s horen vragen die te
vinden zijn op de website als pdf.
Je kunt kiezen om de vragen vanuit het vragenblad één voor één voor te
lezen. Je kunt de vragen ook uitprinten en op een stapeltje leggen of in een
pot doen en steeds een vraag pakken en hier over praten. Bij de ene vraag zal
het kind meer te vertellen hebben dan bij een andere vraag. Je mag er
natuurlijk altijd vragen bij verzinnen.
Naast de bijgevoegde poppetjes kun je ook Playmobile, Lego, foto’s of andere
voorwerpen gebruiken.
Voorbeeld Thema droomeiland:
Vraag: Hoe ziet je droomeiland eruit?
Het kind antwoord. Vervolgens kun je als ouders doorvragen; Waar slaap je?
Waar zou je het liefst spelen? Waar speel je graag mee? Wie mag er waar op
jouw eiland komen? Wie mag er zeker niet komen?
 Stap1: Klaarleggen eilandkaart, plaatjes, vragen (thema kiezen en
eventueel de vragen printen en knippen).
 Stap 2: Pak een vragenkaartje.
 Stap 3: Lees de vraag hardop voor of lees een vraag voor.
 Stap 4: Geef je kind tijd om na te denken.
 Stap 5: Laat je kind een plaatje, poppetje of voorwerp kiezen dat bij
het antwoord past.
 Stap 6: Vraag aan je kind waar het plaatje, poppetje of voorwerp op
het Survivaleiland mag liggen. Het kind kiest en legt het neer.
 Stap 7: Praat hierover met je kind en stel vragen, zoals; Waarom leg je
het daar neer? Waarom kies je dit plaatje/voorwerp/poppetje? Denk
aan vragen met; hoe, wanneer, wat, wie, waarover, waarom.
 Herhaal vervolgens stap 3 t/m 8.
Ga maar aan de slag! Veel plezier!
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