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Verhalendobbelstenen

De verhalendobbelstenen nodigen uit om te vertellen of korte verhalen te schrijven.
Inhoud: 2 dobbelstenen met gezichten, 2 dobbelstenen met de plaats van handeling
en 2 dobbelstenen met afbeeldingen van verschillende situaties, om de kinderen te
voorzien van de basiselementen om een verhaal te verzinnen.

Deze set omvat 6 dobbelstenen;
2 blauwe 2 oranje 2 groene

Gezichten 1 Plaats 1 Situaties 1
Grootouders Boerderij Geld
Jongen Bus Sieraden
Meisje Stad Vuur
Man Huis Geluk
Vrouw Trein De telefoon luidt
Brandweerman Strand Brief

Gezichten 2 Plaats 2 Situaties 2
Kat Boot Politie
Hond Dierentuin Verdriet
Clown Auto Cadeau
Baby Raket Landkaart
Arts School Storm
Bij Bergen Een spel spelen

Handleiding
Wees er zeker van dat de kinderen vertrouwd zijn met de afbeeldingen op de
dobbelstenen. Laat de kinderen alle zes dobbelstenen doorelkaar rollen en bekijken,
om te beslissen welk gezicht, welke plaats, en welke situaties het beste zijn om een
verhaal op te bouwen. De kinderen kunnen proberen en combineren om samen tot
de oplossing van de handeling te komen. Help de kinderen bij het opschrijven van
hun keuzes, om deze later te kunnen reconstrueren.

Moedig de kinderen aan, de handeling of het probleem, dat de dobbelstenen
opgeven, op te lossen. Bijvoorbeeld, als een groene situatiedobbelsteen de
afbeelding “geld” laat zien, kan een kind het probleem oplossen en beslissen dat het 
verhaal gaat over; geld vinden, geld nodig hebben of een zaak beginnen.
De verhalendobbelstenen moedigen het creative denken aan en kunnen op
verschillende manieren geinterpreteerd worden. Help de kinderen vragen te
ontwikkelen om eventuele verhaal details te verbeteren. Bijvoorbeeld ; als de
verhalendobbelstenen de combinatie”meisje- huis- de telefoon luidt” laten zien, 
moedig dan de kinderen aan om vragen te stellen als, “ Wat zou het meisje thuis aan 
het doen zijn geweest? Waar zou het huis kunnen staan? Waarom zou ze een
telefoontje krijgen?” Help de kinderen hun ideën vast te houden als ze hun verhalen 
verzinnen.


