


Heb jij even geluk! 
Jij bent in het bezit van een super tof 
DIY speel- en knutselpakket van de 
Storykids Academy. Dit  Heb jij even geluk 
DIY-pakket is een kennismaking met de 
leuke en leerzame speel- en knutsel- 
activiteiten die ouders en kinderen van de 
Storykids Academy kunnen verwachten.

In dit Heb jij even geluk DIY-pakket vind je tips 
en werkbladen met denk-, maak- en 
vertelopdrachten waarmee kinderen en 
ouders samen kunnen ontdekken hoe je 
leuke gesprekken hebt terwijl je aan het 
spelen en knutselen bent. 

Een doosje geluk maken
Je vindt twee werkbladen. Eén werkblad 
om een doosje geluk te maken. Een ander 
werkblad met speelkaartjes. De speel-
kaartjes zijn voorbeelden voor vertel-, 
maak- en speelopdrachten. De opdrach-
ten zijn behalve leuk ook heel leerzaam. 
Terwijl kinderen aan het knutselen zijn, 
oefenen zij met het sterker maken van 
hun positieve denkkracht. 
Alle kinderen beschikken over positieve 
denkkracht en dat helpt je verder. 
Denkkracht groeit alleen door te oefenen. 
Hebben kinderen veel positieve denk-
kracht, dan lukt het kinderen veel beter 
om vertrouwen te krijgen in hun eigen 
capaciteiten. Ook als het tegenzit of 
wanneer ze veel meer in hun eigen 
tempo willen leren of werken. 

Aan de slag!
Lang genoeg gewacht. Het is nu tijd om 
aan de slag te gaan met knippen, kleuren, 
vouwen en plakken!  Voor een eerste 
begin, volg de stappen op het werkblad.  

Knippen, vouwen, plakken maar!
Versier het doosje en vul het met de 
speelkaartjes. Mis je nog iets? Vul het zelf 
aan! Het geluksdoosje wordt nog 
feestelijker om te gebruiken als je het 
versiert met bijvoorbeeld glitter of een 
klein lampje. 
Het geluksdoosje kan jouw kind iedere 
dag opnieuw gebruiken. Hoe? Help je 
kind op weg met de volgende speeltips.

Speeltip 1 - Goedemorgen!
Begin je dag met een lach! Pak een kaartje 
waar je blij en vrolijk van wordt. Dat kan 
een mooie tekst zijn. Ook een vrolijke 
tekening kan een supergoed begin zijn 
van de dag.  Heb je extra kaartjes, dan 
kun je ook je broertje, zusje, vader of 
moeder verrassen. Een mooie dag!

wist je dat? 
Bij het zien van een lach maken onze hersenen 
een hormoon aan dat ontspanning geeft. Ook 
als je zelf lacht bouwt je lichaam weerstand op 
zodat je minder negatieve stress zult ervaren.  
Heb je al een speelkaartje met een lach in je 
geluksdoosje?  

Speeltip 2 - Slaap lekker! 
Stop het speelkaartje waarmee je de dag 
begonnen bent weer in je geluksdoosje. 
Pak nu een kaartje waarmee je jouw dag 
met een �jn gevoel kunt afsluiten; Ik ben
trots op...... en bedenk bijvoorbeeld twee 
dingen die jou vandaag blij hebben 
gemaakt.  Weltrusten! 

Speeltip 3  -  Niet vergeten!
Maak je eigen geluksboek  en vul deze 
met je ideeën en ervaringen. Om nooit te 
vergeten. Kijk op onze  website voor tips, 
workshops of cadeaus die je op weg 
helpen. Niet vergeten hoor!
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Kijk voor meer leuke en leerzame speel- en 
knutselactiviteiten op 

www.studiowishdom.nl 
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“Veel plezier met het  DIY speel- en 
knutselpakket Heb jij even geluk.!

En....je vindt de Storykids Academy op
www.studiowishdom.nl.  Tot gauw!”

Carola Pelder - StoryArtist, Talentcoach
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Spelen met verhalen
Kinderen vinden het heerlijk om te spelen. Het spelen met verhalen 
brengt plezier en vergroot het zelfvertrouwen van kinderen. 
Terwijl kinderen spelen en knutselen vinden ze de verhalen die ze 
nodig hebben om zichzelf en de wereld beter te begrijpen. 

Wil je weten hoe het met je kind gaat? Kinderen vertellen 
makkelijker over zichzelf als zij spelen of aan het knutselen zijn.  Het 
programma van de Storykids Academy helpt ouders op weg om 
gesprekken op gang te brengen met spel en creativiteit. 

Kinderen groeien op in een wereld die steeds meer van ze vraagt. 
Hoe kan je kinderen tot steun zijn? Het is goed om te weten, dat spel 
hierin ook kan helpen.  Het DIY-pakket  Heb jij even geluk.! helpt om 
positieve denk- en doekracht van kinderen te vergroten. 

Carola Pelder heeft een creatief lesprogramma ontwikkeld met 
verhalen, vertel-, denk- en doe-activiteiten.  We volgen Katinka (8) op 
haar avonturen in Boxdorp, waar ze o.a. prof. Plezier ontmoet.
De verhalen gaan over vriendschap, vertrouwen en moed om lekker 
jezelf te kunnen zijn. 

Wist je dat? 
De spelprofessor Stuart Braun heeft heel 
veel onderzoek gedaan naar voordelen 
van spelen. Het is o.a. een uitlaatklep 
tegen stres,  je wordt er creatief en 
gelukkiger van. 
Carol S. Dweck, een amerikaanse profes-
sor, heeft veel onderzoek gedaan naar de 
voordelen van een creatieve mindset.  Je 
leert o.a. meer in kansen denken.
Creatief denken en doen met de

Storykids Academy
De Storykids Academy is een werkplaats
voor creatieve denkers en doeners, 8-12.

Ga mee op avontuur en ontdek hoe jij 
ook een verhalenkunstenaar worden.

Kom langs en doe mee met één van de 
workshops of lesprogramma’s. 

Wij helpen je op weg met een sterk 
verhaal! 


