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Over de binnen en buitenkant(innerlijk en uiterlijk).
Materiaal: tijdschriften/bladen/schaar/a4 vel/ lijm/pen/papier

Opdracht:
Leerlingen in groepjes verdelen.

Een ieder pakt een tijdschrift en knipt het gezicht/hoofd vanmensen uit. Je
knipt die uit die jij eenmooie buitenkant vind hebben. (mooie ogen, neus,
gezicht, prachtige haren of juist kort haar, bijzondere oren, enz.).

Begin maar gewoonmet knippen en ga op je eerste indruk af.
Zorg dat je er een aantal hebt uitgeknipt.

Wanneer iedereen in jou groepje er 3 of meer hoofden heeft uitgeknipt, leg dat
alle tijdschriften even weg. De schaar aan de kant.

Leg alle uitgeknipte plaatjes van de personen naast elkaar in het midden.

Jullie gaan om de beurt, vertellen aan elkaar:

• Waarom vind je deze buitenkant mooi, bijzonder, leuk of iets dergelijks.

• Omschrijf jou indruk.

Als jullie dat allemaal verteld hebben aan elkaar.
Maak dan een keus van 1 of 2 ‘uitgeknipte personen’ warvan jullie (bijna)
allemaal vinden, dat deze persoon eenmooie buitenkant heeft.

Plak deze persoon op het vel papier en schrijf daaronder:

• Wij vinden deze persoonmooi aan zijn/haar buitenkant omdat,...

Zoek nu uit jullie ‘geknipte personen’ iemand die volgens jullie ook een hele
mooie binnenkant kan hebben.
Natuurlijk weet je dat niet echt, maar als jij het mag invullen wat voor
binnenkant zal deze persoon hebben volgens jou?

Plak deze persoon op het vel papier en schrijf daaronder:

• Wij denken dat deze persoon een hele mooie binnenkant heeft omdat,......
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Hoofd
Smal/lang/rond

Haar
Kleur/lengte/stijl/krullen/pony/kaal

Ogen
Kleur/grote/kleine/stand

Mond
Groot/klein/breed/smal

Lippen
volle/dunne/kleur

Tanden
Kleur/stand/scheef/recht

Wenkbrauwen
Kleur/veel, weinig, geen haar,
Dun, lang, groot.

Neus
Grote/kleine/spitse/rond

Wangen
Kleur/kuiltjes/bolle

Kin
Puntige/brede/smalle

Oren
Groot/klein/dicht tegen het hoofd/
verder weg van het hoofd/oorlel
zichtbaar/niet zichtbaar

Andere opties:
Sproeten/vlekjes/kleurverschillen in
de huid/litteken.

Bril/tattoos/baard/snor/sik/make-up

Waar kun je allemaal naar kijken als het om de buitenkant gaat?

Wat kun je allemaal invullen als het om de binnenkant gaat?
Hoe kijkt diegene uit haar/zijn
ogen?
Vrolijk/guitig/grappig/sacherijnig/blij

Wat voor persoon zou het kunnen
zijn?
Enthousiast/streng/humoristisch/
rustig/druk/in zich zelf gekeerd

Zou je met diegene contact willen?
Zo ja of zo nee en waarom?

Wat zou diegene voor werk doen?
Arbeider/kantoorbaan/niets/anders

Waar zou deze persoon goed in zijn?
Sporten/mensen helpen/verkopen

Waar zou diegene vakantie houden?
NL/Europa/Tropische landen/

Hoe leeft deze persoon?
Alleen/samen/thuis/getrouwd/
gescheiden/wel-geen kinderen

Welke tips zou je deze persoon
willen geven?
Meer sporten/gezonder leven/meer
lachen/strenger zijn/meer plezier

INVULLERITUS:
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Extra vragen:

1. Wat heb je zelf liever, een hele mooie buitenkant (uiterlijk) of een hele mooie
binnenkant (innerlijk) of precies gelijk, waarom?

2. Zegt jou uiterlijk iets over je innerlijk, wat denk jij?

3. Maak een lijst van dingen die jij mooi of bijzonder vindt aan jouw buitenkant.

4. Maak een lijst van dingen die je mooi of bijzonder vindt aan jouw
binnenkant.

5. Schrijf allemaal een top drie van wat er fijn is aan eenmooie buitenkant
hebben.

6. Schrijf allemaal een top drie van wat er fijn is aan eenmooie binnenkant
hebben.

(Voorbeeld foto’s)

Foto’s zijn afkomstig van Pixabay.com


