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Werkboek Les 1.
Verkennen: Wat is geluk?
Geluk is een breed begrip en iedereen verstaat er wat
anders onder. Vaak wordt het omschreven als een
gevoel. En ook ervaart iedereen dit geluksgevoel anders.
De een kan genieten van kleine dingen en zich gelukkig
voelen, de ander heeft meer nodig, zoals ben ik gezond,
kan ik de dingen kopen die ik wil kopen, kan ik gamen of
sporten.

Wanneer ervaar jij geluk?
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Werkblad 1 : Emoties & gevoelens

n

Geluk heeft alles met gevoel / emotie te maken.
Emoties laten precies zien hoe het met je gaat. En ook
hoe het met de ander gaat.

n

Welke emoties ken je en kun je laten zien?
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Werkblad 2: Emoties & gevoelens

n

Geluk heeft alles met gevoel / emotie te maken.
Emoties laten precies zien hoe het met je gaat. En ook
hoe het met de ander gaat.

n

Zie onderstaand kader: (Her)Ken je alle emoties en kun
je ze benoemen?

Vrolijk – Hoop – Goed – Trots - Agressie – Gereserveerd –
Verbaasd – Geamuseerd – Boos – Verwachtend –
Ongerust – Verbaasd – Ontzag – Slecht Luisteren –
Vreugde – Blij – Liefde - Bitter – Huilend – Blazend –
Luidruchtig Dapper – Verwaand – Vertrouwen – Ontsteld –
Gek – Verbazing - Nieuwsgierig – Ontmoedigd – Eisend –
Wanhoop – Moedeloos – Afkeuring – Twijfel – Gretig –
Uitbundig – Angst – Schrik – Woede – Bewondering –
Jaloezie - Afgunst – Verwijt – Spijt – Berouw – Haat –
Schaamte – Afschuw -Schuldgevoel – Minachting –
Nerveus – Hartstocht – Wijs – Glimlach – Verrast –
Spanning – Verdriet – Vriendelijk – Sympathie

+Werkblad 3: Spiegelen - uitleg
Kijk naar de ander en ervaar welke emotie
wordt geuit
n

Heb je er wel eens opgelet hoe andere mensen op elkaar
reageren als ze het tijdens een gesprek met elkaar eens zijn?
Je zult zien dat ze elkaar aanvullen en bevestigen. Vaak
nemen ze ook automatisch elkaars houding en manier van
doen over. Dat doe jij dus ook!

n

Emoties laten precies zien hoe het met jou en de ander gaat.
Kan jij zien hoe de ander zich nu voelt?

n

Bedenk situaties waarin je blij, vreugde, liefde of angst,
verdriet, kwaadheid hebt meegemaakt. Kun je dat zien aan
het gezicht? Wat zie je dan? En wat doet dit met jou?

n

Om iemand goed te kunnen spiegelen, is het belangrijk dat je
de ander goed observeert. Hiermee geef je de ander ook
direct oprechte aandacht.
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+Werkblad 3 : Spiegelen - oefening
Kijk naar de ander en ervaar welke emotie
wordt geuit
Oefening
1.

2.
3.

4.
5.

Je spreekt met elkaar af wie een bepaalde situatie in
gedachten neemt en de daarbij horende emotie voelt.
Dus bijvoorbeeld: je hebt gewonnen met voetballen
en je bent heel blij of je bent heel erg hard gevallen en
hebt erg veel pijn en bent verdrietig.
Zonder te praten ga je aan die situatie denken.
De ander probeert jou na te bootsen: kijk hoe hij/zij
zit: hoe houdt hoofd/armen/benen/schouders, is hij/
zij beweeglijk, hoe staan de ogen/mond, zie je iets?
Merk je iets aan de ademhaling?
Raadt nu wat de ander voelt.
Is dit goed/niet goed? Bespreek met elkaar wat dit
met jou doet.

5

+Werkblad 3 : Spiegelen - ervaring
Kijk naar de ander en ervaar welke emotie
wordt geuit
Wat heeft deze oefening je gebracht? Hieronder kun
je je ervaringen opschrijven.
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Werkblad 4: Complimenten

n

Complimenten geven en ontvangen is belangrijk. Je
krijgt meer zelfvertrouwen en je leert te kijken naar de
positieve eigenschappen van de ander. Je kunt iemand
altijd complimenteren met zijn uiterlijk. Wil je dat
iemand een compliment echt onthoudt? Geef dan een
compliment over wat de ander (goed) kan of over iets
wat belangrijk is voor de ander of een lastige situatie
waar hij/zij zich goed doorheen heeft geslagen.

Oefening
1.
2.

Stel jezelf de vraag: ‘Wat doet een compliment met
jou’.
Bespreek de uitkomsten met elkaar. Neem daarin
mee :
n wat een compliment is
n

Waar een compliment over kan gaan: hoe iemand
eruit ziet, wat iemand (goed) kan, wat iemand
heeft gedaan, etc.
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Voorbereiding les 2

n

Geluk heeft alles met gevoel / emotie te maken. Emoties laten
precies zien hoe het met je gaat. En ook hoe het met de ander
gaat.

Geluk:
n

In de volgende les gaan we bedenken hoe geluk jou kan
helpen. Zoek een foto (van jezelf) of een plaatje: waar je blij
of boos, vreugde of verdriet bij voelt.
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