lekker-in-je-vel

2 tot 6 spelers

stemmenspel
SPELbord
Op het spelbord zijn
zes emoties afgebeeld
die qua stemgeluid goed
zijn te onderscheiden.
Drie tegenstellingen:
• 3 positieve emoties
• 3 moeilijke emoties
1 = boos
2 = liefdevol
3 = verdrietig
4 = vrolijk
5 = bang
6 = ontspannen

• SPELbord
Wat heb je nodig?
• een dobbelsteen
• een beker waarmee
je de dobbelsteen
kunt bedekken
• SPELbord (download)
met zes emoties
• losgeknipte tekstkaartjes (download
de knipvellen tekstkaartjes)
2 spelers
vier beurten per speler
• leg voor 2 spelers
totaal > 8 kaartjes
op het spelbord
3 of 4 spelers
twee beurten per speler
• 3 spelers > 12 kaartjes
• 4 spelers > 24 kaartjes
5 of 6 spelers
één beurt per speler
• 5 spelers > 20 kaartjes
• 6 spelers > 30 kaartjes

www.dubbelzes.nl

• KNIPvel: Tekstkaartjes

Aan het stemgeluid en de intonatie waarmee iemand
iets zegt kun je soms al goed horen welke emotie er
achter een boodschap verscholen ligt. Wanneer je
duidelijker bent in wat je wilt zeggen, dan begrijpen
anderen beter wat je werkelijk bedoelt.
C’est le ton qui fait la musique. De manier waarop je
iets zegt kan zelfs belangrijker zijn dan wat je zegt!
Doel
Horen, zien en spreken! In dit spel ga je ontdekken met welke
emoties een tekstregel kan worden uitgesproken. Zo ontdek
je spelenderwijs hoe je beter en effectiever je stem kunt gebruiken om duidelijker te maken wat je werkelijk wilt zeggen.
Speelwijze
Met welke emotie de spelers ieder hun eigen tekstregel gaan
uitspreken wordt bepaald door het gooien van een dobbelsteen.  
• Leg het spelbord in het midden op tafel met de opgegeven
hoeveelheid uitgeknipte tekstkaartjes op het spelbord.
• De eerste speler die aan de beurt is, gooit de dobbelsteen
onder de beker zonder zelf te kijken welke waarde er onder ligt.
• De overige spelers kijken allemaal onder de beker zonder
dat de speler die aan de beurt is de dobbelsteen kan zien.
Wat is het aantal ogen dat met de dobbelsteen is gegooid? Op
het spelbord is te zien welke emotie overeenkomt met
het aantal gegooide ogen.
• De overige spelers pakken ieder één tekstkaartje van de
stapel op het spelbord.
• Om de beurt zeggen alle overige spelers hun tekstregel met
een stem die overeenkomt met de emotie van het gegooide
aantal ogen van de dobbelsteen.
• Wanneer alle spelers hun tekstregel hebben uitgesproken
raadt de speler die aan de beurt is, met welke emotie alle
tekstregels zijn gezegd.
• Goed geraden? Dan krijgt de speler de tekstkaartjes.
• Niet goed geraden? Dan worden de tekstkaartjes op het
spelbord teruggelegd onderop de stapel en is de volgende
speler aan de beurt.
• Ga zo door! Met 2 spelers krijgt iedere speler vier beurten.
Met 3 of 4 spelers krijgt iedere speler twee beurten.
Met 5 of 6 spelers krijgt iedere speler één beurt.
De winnaar is..?
• Wie kan er het beste horen met welke emotie een tekst wordt
gezegd? Degene die de meeste tekstkaartjes binnen heeft, die
wint.
• Daarnaast kun je bijhouden hoe goed het spel als groep is
gedaan. Als alles goed geraden wordt, zijn er geen kaartjes
over op het spelbord. De groep die het beste spel speelt, heeft
uiteindelijk de minste kaartjes nog op het bord liggen!

• KNIPvel: Lege tekstkaartjes
Maak je eigen tekstkaartjes !
Gebruik hiervoor de download:
• het KNIPvel: lege tekstkaartjes.
• Maak met elkaar eerst lijstjes
met nieuwe zinnen die heel goed
passen bij de zes verschillende emoties
die hieronder beschreven staan.
• Gebruik alleen korte zinnen!
1. Wat zeg je heel BOOS en kwaad omdat
je er helemaal genoeg van hebt?
2. Wat zeg je LIEFDEVOL met een
hele vriendelijke toon?
3. Wat zeg je VERDRIETIG omdat je iets
treurigs hebt meegemaakt?
4. Wat zeg je VROLIJK wanneer je lekker
in je vel zit en zin hebt om te lachen?
5. Wat zeg je als je BANG bent omdat je
iets engs of spannends meemaakt?
6. Wat zeg je heel ONTSPANNEN en
relaxed, wanneer je heel rustig bent?
• Maak ook een lijst van neutrale zinnen
zoals: ”Ik ga de bloemetjes water geven!”
of “Hoe laat is het?”.
• Zoek de leukste tekstregels uit en
schrijf deze op het knipvel.
• Knip alle tekstkaartjes uit.
• Leg de kaartjes die nodig zijn (afhankelijk
van het aantal spelers) op het spelbord.
• Klaar voor de start van je eigen superspel!
TIP !
Onderzoek ook eens bij welke emotiekaarten van het Lekker-in-je-vel-spel je
goed het verschil kan laten horen met je
stem! Hoe klinkt een stem wanneer je geen
gezichtsuitdrukking erbij kan zien en alleen
maar het stemgeluid kan horen?
• Welke emoties zijn dan heel moeilijk te
herkennen?
• Welke emoties hoor je heel makkelijk?
www.lekker-in-je-vel-spel.nl
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