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Motivatie van kinderen
en luisteren - 0

‘Zo ongemotiveerd dat die kinderen zijn! En luisteren? Ho maar!”
Herkent u zo’n verzuchting?
In deze Schatkaart ziet u een lijst van factoren. (In de volgende Schatkaarten gaan we er dieper op in.)
1. Situatie: (en omstandigheden)
Kiezen kinderen er zelf voor om daar te zijn?
Of vinden hun ouders dat ze daar moeten zijn? (bijv. zondagsschool of kindernevendienst).
De eerste groep is soms meer betrokken, gemotiveerd en aanspreekbaar op gedrag.
De tweede groep voelt zich misschien minder verplicht om bij te dragen aan een positieve sfeer en
aandacht. Een ander wil immers dat jij daar bent, en niet jij zelf. Dat is een lastiger situatie.
Ook omstandigheden dragen vaak bij aan orde en motivatie.
2. Kinderen:
Een hoofdstuk apart! Wat zeg ik? Hele boeken!!!
3. Relatie / Sfeer:
Is er een persoonlijke relatie tussen de kinderen en de leiding? Zo niet, dan is er vaak meer sprake van
‘politieagentje spelen’.
Maar … als je nu bijv. een keer in de vier weken aan de beurt bent en je een wisselende groep kinderen
hebt, wat dan? Ja, da’s moeilijk! Maar niet geheel onmogelijk… Het blijft overeind staan: Werkelijke
interesse in de kinderen en liefde voor hen bij de leiders is essentieel.
Dit heeft ook zijn invloed op de sfeer en het vertrouwen in de groep.
4. Inhoud van het programma:
Hoe is het niveau waarop de kinderen aangesproken worden, sluit het aan?
Een open deur intrappen …maar toch: zit er echt inhoud in het programma? Doet de inhoud echt een
appèl op de kinderen? Neem vervolgens hun belevingswereld in je gedachten, als je de waarheden uit de
Bijbel toepast naar hun leven, zodat het concrete betekenis krijgt in hun eigen leventje.
Dat vereist werkelijke voorbereiding!
5. Verloop van het programma:
Afwisseling! Stilzitten en actief, luisteren en doen! Verrassingen!
Er zijn ook verschillende soorten kinderen, doekinderen, praatkinderen, theoretische kinderen en
kinderen met veel ideeën, ieder op z’n eigen wijs. Probeer hen allemaal te bereiken!
Vaart! Heb dus je spullen klaar liggen en sta klaar voor je onderdeel!
6. Regels:
Als de orde echt een probleem is … sowieso zijn een paar korte, krachtige regels dan erg belangrijk! Kent
u Stichting Exalt? Het is de Nederlandse tak van het werk van Bill Wilson in Amerika. In hun programma’s
voor kinderen is het hardop herhalen van de regels een vast onderdeel aan het begin.
Zij werken ook met beloningen voor goed gedrag en wel op deze manier: díé groep was goed, maar die
groep was nog beter!
7. Team:
Overleg met de anderen. Ga er eens samen echt voor zitten. Bid er samen voor. Brainstorm. Maak een
plan. Voer nodige veranderingen door.
8. Gebed:
”Gebed is altijd het eerste dat je moet doen en soms het laatste wat je nog kunt doen,” iets in die geest
schreef Anne Nijburg in een van zijn boeken. Cruciaal!

Pizza-Party
0.

(of P-feestje)

Vooraf:
Je nodigt de kinderen uit met een leuke P of pizza-uitnodiging, met daarop de
aankondiging van de verkleedwedstrijd1, zodat ze verkleed naar de club komen.

1. Aankomst:
Een leid(st)er vangt de kinderen bij binnenkomst op, vraagt hen naar hun P-verkleedideeën, maakt er
notitie van en geeft tenslotte een beoordeling.
2. Pizza’s maken
Bij binnenkomst gaan de kinderen gelijk aan de slag (zodat ze zich niet vervelen).
Spullen staan klaar waarmee de pizzaatjes versierd kunnen worden. Goede begeleiding is uiteraard
vereist! Organisator: Denk aan ovens!
3. Eenvoudige vervolg-P-opdracht.
Zorg dat je die achter de hand hebt voor kinderen die klaar zijn met de pizza.
Bijvoorbeeld een papieren vliegtuigje vouwen of een placemat maken.
4. S-P-elletjes:
- Pakje doorgeven, Pietje zegt, Ezeltje-prik, Pingpongrace, Popcornspel,
Puzzelstukjes-estafette, Pandverbeuren, enz, enz…..
5. PastaFamilie
Introductie op thema door PastaFamilie: Spaghetti, Macaroni, Lasagnette, Fusilli, Spirelli, Tagliatelli
(stokpoppetjes in deze vormen die iets grappigs beleven)
6. P-liedjes
Toepasselijke liedjes (passen bij centrale waarheid in Petrusverhaal); er zit vast hier of daar wel een
p tussen ….
7. Petrusverhaal
eventueel in Petruskleding en achtergrond van meer en bergen (met kleden e.d.)
8. P-tekst
Uit de Petrusbrieven of uit de Psalmen

Je kunt natuurlijk ook een programma bedenken
rondom andere letters van het alfabet!

9. P-kwis
Bijvoorbeeld met 2 paardenfiguren die steeds hoger springen: welke partij geeft de meeste goede
antwoorden en welk paard springt dus het hoogst?
10. Prijsuitreiking:
Wie had het leukste P-verkleedidee?

en we maken natuurlijk
veel pret en plezier! -

11. P-Af! sluiting:
- Een ballon wordt paf! doorgeprikt en daarin zit een briefje met een vermelding wie op de
verrassingsstoel zit. (Heeft dat kind zich goed gedragen?-)
- Pizza opeten
- Afsluiten met dank en gebed.

Nog meer inspirerende
p-woorden:
Parachute- Pasen Pinda – Palm – Pet
Penning – Pony Pimpelpaars - Poes
Probleem - Porsche
Punten – Paard –
Picnic - Pantoffel
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Suggesties voor de P-verkleedwedstrijd: dingen die beginnen met een p
aan- (je kleding) doen: een p-beroep, een p-land, een p-dier, een p-kleur,
Natuurlijk geeft de leiding het goede voorbeeld in de wedstrijd! -

Vergeet je niet te vragen
om gebedsPartners?

