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HOOFDSTUK 1
EEN GESPREK

Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt een gesprek met een bekende voeren.1.

Je kunt vragen stellen aan de ander.2.

Je kunt vragen van de ander beantwoorden.3.

Je kunt lichaamstaal gebruiken die past bij het gesprek.4.

Je kunt de juiste toon gebruiken.5.

Je kunt een gesprek afronden.6.

Woordenlijst
Afronden
Afmaken/beëindigen.

Emoties
Gevoelens.

Gezichtsuitdrukking
Gevoel dat je zonder woordenmet je gezicht laat zien.

Lichaamstaal
Wat je zegt zonder woordenmaar door je gezicht, handen en houding.

Onverschillig
Als het je niet uitmaakt of niet boeit.

Onzeker
Als je twijfelt over jezelf of over wat je kan.

Teleurgesteld
Als er niet gebeurt wat je gehoopt of verwacht had.

Toon
Hoe je stem klinkt.
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Trefwoord
Een belangrijk woord.

Een gesprek voeren

Als je iemand tegenkomt, dan begroet je hem.
Een vriend begroet je anders dan iemand die ouder is of die je niet goed kent.
Een vriend geef je bijvoorbeeld een boks of een knuffel.
Ken je iemand nog niet zo goed? Dan houd je afstand.

Na de begroeting kun je een gesprek beginnen.
Een gesprek bestaat uit vragen en antwoorden. Vragen kunnen zijn:
• Hoe is het met je? Of hoe is het met…. (je vader, vriendin, huiswerk)?
• Wat heb je vandaag gedaan?
• Hoe was het op school?
• Wat ga je dit weekend doen?

Je stelt allebei vragen en geeft antwoord. Dat gaat meestal vanzelf.
Een gesprek is niet van tevoren bedacht.

Als het gesprek klaar is, ga je het afronden.
Je zegt gedag. Of je bedankt de ander voor het gesprek.
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Opdracht 1 Wat betekent het?
Welk woord hoort bij het plaatje?

Vraag1.

Kuffel2.

Afscheid nemen3.

Antwoord4.

Boks5.
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Lichaamstaal
Je kunt de woorden van de spreker beter begrijpen als je let op zijn lichaamstaal.

Als je spreekt, praat je niet alleen met woorden.
Je gebruikt niet alleen je stem.
Je lichaam spreekt mee. Je gebruikt lichaamstaal.
Lichaamstaal is:
• de gebaren met je hoofd en handen die je maakt
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• je gezichtsuitdrukking• hoe je erbij zit of staat

Lichaamstaal laat je emoties zien.
Of je blij, boos of verdrietig bent bijvoorbeeld.

Door naar de ander te kijken kun je zien hoe hij zich voelt of wat hij van iets vindt.

Opdracht 2 Wat betekent het?
Welke omschrijving hoort bij het woord?
Verbind de woorden links met de juiste omschrijvingen rechts.

Gevoel dat je zonder woordenmet je
gezicht laat zien

Gezichtsuitdrukking

Met je handen of hoofd bewegen om iets
duidelijk te maken

Gebaar

GevoelEmotie

Hoe je erbij zit of staat, de gebaren die je
maakt en je gezichtsuitdrukking

Lichaamstaal
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Opdracht 3 Welke emoties?
Welke emoties zie je?

BlijPlaatje 1

BoosPlaatje 2

OnverschilligPlaatje 3

VerbaasdPlaatje 4
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Toon van het gesprek
De toon is hoe je stem klinkt. Bijvoorbeeld hoog, laag, zacht, hard, vragend, opgewonden,
verdrietig.
Om te zorgen dat je een goed gesprek hebt, moet je letten op je toon.
De goede toon is de toon die past bij de persoonmet wie je praat.
En bij de situatie en het onderwerp van het gesprek.
Je toon laat horen wat je vindt en hoe je je voelt.

Voorbeelden
Met vrienden praat je op een andere toon danmet je docent.
Vertel je de dokter hoe het met je gaat?
Dat klinkt anders dan wanneer je dat aan je beste vriend vertelt.

Opdracht 4 Hoe is je toon?

a.

Heb je een gesprek met je docent over je huiswerk?
Dan is je toon:

opgewonden
hard
rustig
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b.

Kom je een vriendin tegen die je lang niet hebt gezien?
Dan is je toon:

verdrietig
opgewonden
rustig

Opdracht 5 Gesprek met een vriend
Zet de zinnen in de goede volgorde.

Goed hoor, en met jou?

Hey man, hoe is het?

Dank je wel.

Nee totaal niet.

Hey, hallo!

Gaat wel, ik moet zo naar de tandarts.

Heel veel succes!

Ik zie dat je daar geen zin in hebt.
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Opdracht 6 Gesprekken
Luister naar het verhaal over Jacky en Hadassa.
Je docent leest het voor.
In het verhaal over Jacky en Hadassa hoor je 4 gesprekken.
Welke gesprekken zijn dat?

1. Het gesprek tussen en

2. Het gesprek tussen en

3. Het gesprek tussen en

4. Het gesprek tussen en

Opdracht 7 Welke vraag hoort erbij?
Welk antwoord hoort bij welke vraag?
Verbind de vragen links met de juiste antwoorden rechts.

Ik ga zondagnaar de verjaardag vanmijn
tante.

Wat heb je vanochtend gegeten?

Een nieuwe rugtas en sneakers.Wat is je lievelingseten?

Pizza en patat.Wat ga je dit weekend doen?

Het is gezellig, ik heb al veel vrienden en
vriendinnen.

Wat heb je voor je verjaardag gekregen?

Ontbijtkoek en een boterhammet
hagelslag.

Wat moet je meenemen voor gym?

Wegaanhaar vanmiddagophalenuit het
ziekenhuis.

Wat vind je van de nieuwe klas?

Een trainingspak en gymschoenen.Hoe is het met je zus?
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