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 Gewoon Jenga spelen en niets met de beschrijvingen op de blokjes doen.
 Jenga spelen en een reactie geven of je het herkent, er iets over vertellen en blokje weer opbouwen  
 volgens Jenga regels
 Vooraf: 

Karakterkaarten allemaal neerleggen om de centrale kaart
Wiebeloogjes of steentjes neerleggen

Jenga spelen, iets vertellen over het blokje 
De kleur van de tekst op het blokje correspondeert met een van de karaktereigenschappen. Wie
zich herkent in de uitspraak legt een steentje op of bij de karakterkaart van dezelfde kleur.
Waar liggen de meeste steentjes aan jet eind van het spel? Wat verbind je met elkaar? Vertel eens
meer… 

 Als bij 3:
Pak nu de kwartetkaarten van de ZijnsWijzersJunior erbij
Selecteer het kwartet van dezelfde kleur als waar de meeste steentjes al op liggen en verken met
elkaar deze uitspraken.
Prioriteer de kaartjes; In welke uitspraak herken je jezelf het meest naar het minst herkenbaar …
Is dat voor iedereen hetzelfde? Vertel…

 Als bij 3:
Pak nu de kwartetkaarten van de ZijnsWijzersJunior erbij
Bekijk de plaatjes van de kwartetkaarten die je geselecteerd hebt met elkaar 
Kloppen de plaatjes bij de uitspraken? 
Welke tekening of symbool zou jij hierbij maken?
Teken jouw beeld bij de uitspraak

 Jenga met de dobbelsteen: 

Gooi met een dobbelsteen; Het aantal ogen dat je gooit is het aantal blokjes dat jij eruit moet halen.
Gooi met drie dobbelstenen; tel het aantal ogen op. Op die laag moet jij er een blokje uithalen. ( de
onderste laag =1)

Jenga & gedragskaartjes uit het ZijnsWijzer doosje: uitspraken gedragskaartjes op de Jenga blokjes schrijven.
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       Nodig: Jenga en 3 (of meer) dobbelstenen
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ZijnsWijzers & Houten Stapelblokken; 
een wereld vol spelmogelijkheden

Houten stapelblokken (zoals Jenga) 
ZijnsWijzers

Karakterkaarten
Gedragskaartjes
ZiWi de giraffe

ZijnsWijzersJunior
Ronde puzzel
Kwartetkaarten | Memory kaarten
Speltips
Kleine karakterkaartjes
ZiWi de giraffe

Wiebeloogjes Steentjes |Fiches
Dobbelstenen 
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