ENERGIZERS

Thema

GEDRAG

Wanneer

aan het eind van het thema

Titel

Verboden woorden

Leerdoelen

De leerlingen herhalen de begrippen uit het thema.

Aantal leerlingen

met de hele klas, in groepjes van vier of vijf leerlingen

Duur

20 minuten

Benodigdheden

kaartjes met begrippen en ‘verboden woorden’ uit Gedrag (zie
voorbeelden onderaan)

Vooraf

Deze energizer kent meerdere variaties en kan op verschillende
momenten tijdens een thema worden ingezet. De energizer kan ook
bij andere thema´s worden gebruikt. Leg de leerlingen de opdracht
goed uit voordat er groepjes worden gemaakt.

Werkwijze

1. Verdeel de klas in groepjes van vier of vijf leerlingen.
2. Een leerling uit het eerste groepje krijgt van de docent een
kaartje met daarop een begrip en ‘verboden woorden’ (zie
voorbeelden). De leerling beschrijft het begrip maar mag daarbij
de verboden woorden niet gebruiken. Zijn groepsgenoten
proberen het begrip te raden.
3. De leerling krijgt hier één minuut de tijd voor. Een leerling uit
een ander groepje staat achter de leerling die het begrip
beschrijft, om te controleren of er geen verboden woord wordt
gebruikt.
4. Lukt het de groep om het juiste begrip te raden, dan krijgt de
groep een punt. Als het woord niet binnen de minuut wordt
geraden, of er wordt een verboden woord gebruikt, gaat de beurt
naar een volgend groepje.
5. Deze energizer kan met meerdere groepjes tegelijk worden
gespeeld, bijvoorbeeld twee groepjes tegen elkaar. Hierbij kan
de andere groep een punt verdienen als het woord niet wordt
geraden.

Achteraf

Vragen ter verwerking:
– Hoe vond je het om een begrip uit te leggen zonder dat je de
verboden woorden mocht gebruiken?
– Zaten er begrippen tussen die je niet kende?
– Was de uitleg van de leerling die een begrip moest beschrijven
correct?

Varianten

1. De leerlingen kunnen zelf kaartjes maken. Eventueel kunnen
kaartjes met alleen begrippen worden gegeven, waarna de
leerlingen zelf de verboden woorden kiezen. De kaartjes worden
dan door een ander groepje gebruikt.
2. De energizer kan ook worden gespeeld zonder verboden
woorden. De leerlingen mogen dan alle woorden gebruiken om
het begrip te omschrijven.
3. De leerlingen mogen niet praten, maar moeten het begrip op het
kaartje uitbeelden of het op het bord tekenen (pictionary).
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ENERGIZERS

Voorbeelden
(thema Gedrag)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

begrip: prikkel
verboden woorden: omgeving - zintuig - hersenen
begrip: respons,
verboden woorden: impuls - reactie - hersenen
begrip: gedragsketen
verboden woorden: handelingen - volgorde - paringsgedrag
begrip: motivatie
verboden woorden: honger - dorst - prikkel
begrip: communicatie
verboden woorden: signalen - gebaren - handelingen
begrip: normen en waarden
verboden woorden: gedragsregel - eerlijkheid - cultuur
begrip: rolpatronen
verboden woorden: man - vrouw - beroep
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