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Een bonus voor jou bij de ,Ik denk me Sterk, Toolkit
(de 4e druk)
Wat leuk, enthousiaste verspreider van gedachtekracht, dat je de Toolkit
‘Ik denk me Sterk’ hebt aangeschaft en gebruik hebt gemaakt van de code
uit de handleiding om dit bonus download materiaal aan te vragen.
Met veel plezier deel ik in deze bonus deel 2 werkbladen & spelkaarten
met jou. Naast dit deel 2 is er nog een bonus deel 1 waarin je aanvullende
informatie, spelvormen en werkbladen vindt.
Met dit bonus download materiaal ondersteun ik je bij het inzetten
van de Toolkit binnen de begeleiding en het onderwijs voor kinderen
en jongeren.
Gebruik deze bonus om het verschil te maken voor jouw doelgroep.
Hartelijke groet,
Mirelle Valentijn

Deze handleiding hoort bij de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ en is geschreven door Mirelle Valentijn, auteur van het spel
‘Ik denk me sterk’, coach & trainer vanuit Praktijk voor Levensgeluk, oprichter en docent van het Kenniscentrum
Omgaan met Pesten.
De aanwijzingen en oefeningen in deze handleiding zijn veilig, mits de instructies zorgvuldig worden opgevolgd. De
auteur stelt zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het toepassen van de inhoud en
het spel.
*Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke
toestemming van Mirelle Valentijn.
ikdenkmesterk.nl

gedachtekracht meten
Met het meten van gedachtekracht geef je de deelnemer bijvoorbeeld een manier in handen om te ervaren
of een helpende gedachte toepasbaar is of dat deze nog aangepast mag worden.
Je kunt op verschillende manieren gedachtekracht meten.
Dit kan bijvoorbeeld met een getallenlijn van 1 tot 10.
Je kunt deze getallen 1-10 betekenis geven.
Hieronder vindt je twee manieren om de getallen betekenis te geven:
•
•

Toets geloof: Bij 1 is er geen geloof in de helpende gedachte.
Bij 10 is er sterk geloof in de helpende gedachte.
Toets de toename van gedachtekracht:
Bij 1 is er geen toename in gedachtekracht.
Bij 10 is gedachtekracht flink toegenomen.

Knip de onderstaande kaarten met de getallen 1-10 uit. Je kunt er voor kiezen om deze te lamineren.
De kaarten kun je op verschillende manieren inzetten:
•
•
•
•

Als looppad op de vloer, waarbij de speler een positie van de kaart kan innemen.
Als meetlijn op tafel, waarbij de speler één of meer voorwerpen of de helpende gedachte kaart / 		
notitie kan plaatsen bij een getal.
Door een speler te vragen een kaart op te houden met een getal in reactie op een helpende gedachte.
Door het looppad of de meetlijn te combineren met schaalvragen. Bijvoorbeeld: ‘Waar sta je nu?’
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Je kunt de getallen 1-10 betekenis geven op de gedachtekracht meter:
•
Toets geloof van de helpende gedachte
•
Toets de toename van gedachtekracht
Laat de deelnemer met de pijl aanwijzen welk cijfer de betreffende
helpende gedachte (kaart) krijgt.
Knip de pijl uit en bevestig deze met een splitpen.
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Zet jouw favoriete helpende gedachten
op de vlakken van de dobbelsteen.
Versier de vlakken.
Knip uit, vouw de stippellijnen
en plak de randjes op elkaar.

Dobbel een helpende
gedachte voor:
- de start van je dag
- een lastige situatie
- een ander
- het slapen gaan
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Werken met stapstenen 5 G,s
In de Toolkit vind je stapstenen van de 5 G’s:
Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag en Gevolg.
Knip de onderstaande bonuskaarten uit om in te zetten in combinatie met de stapstenen door:
•

De 5G’s bonuskaarten met vragen te combineren met het bespreken van een stapsteen.

•

De Helpende gedachte en Niet Helpende Gedachte kaart te plaatsen naast de G2 Gedachten 		
stapsteen bij het uitvragen van gedachten. Zo kun je verduidelijken welke gedachten ondersteunen
en welke tegenwerken.

•

De 5G’s bonuskaarten mee te geven aan kinderen en of jongeren om thuis samen met ouders/		
verzorgers de G’5s te bespreken:
- Ter voorbereiding op een situatie
- Ter ondersteuning bij het omgaan met een lastige situatie

Je kunt er voor kiezen om deze bonuskaarten 5G’s te lamineren.
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