Activiteiten voor thuis

Praatkaartjes

Alle scholen zijn dicht en bijna alle kinderen zijn thuis. Kinderen hebben vast en zeker vragen over het Coronavirus of de behoefte om te praten over deze bijzondere situatie.
Praten met elkaar is belangrijk om te vertellen waar je aan denkt, vragen te stellen of je zorgen te bespreken. Onderstaande kaartjes gebruik je om met elkaar te praten over ‘gezond
zijn, het Coronavirus, thuis zijn en zorgen voor elkaar’. Je kunt de kaartjes digitaal gebruiken
of printen en uitknippen. Begin iedere dag met een kaartje of gebruik een kaartje na iedere
maaltijd.

Wat kun je doen om gezond
te blijven?

Het Coronavirus is besmettelijk.
Wat betekent dat?

Het advies van de regering is, dat je moet
hoesten en niezen in je
elleboog.
Waarom is dat nodig?

De school is nu gesloten. Dit is nog
nooit eerder gebeurd. Kun je hiervan
voordelen noemen?
Welke nadelen zijn er als je niet naar
school gaat?

Wat is de beste manier om je handen te
wassen? Kun je het
voordoen?

Als je niet thuis bent, is het
verstandig 2 meter afstand te
houden van andere mensen.
Hoeveel is dat? Kun je het
opmeten?

Welke belangrijke vraag heb jij over het
Kun je je voorstellen dat mensen bang
coronavirus? Stel deze vraag aan iemand zijn voor het coronavirus? Waarom is dat
bij jou thuis.
wel/niet nodig?

Wat kun je doen voor mensen die oud
zijn of ziek zijn? Maak een
lijstje. Kun je één van je ideeën uitvoeren
vandaag?

Welke dingen kun je thuis doen?
Denk aan koekjes bakken, knutselen, een
speurtocht in huis.

Hoe kan je toch even kletsen met je
vriendjes of vriendinnetjes? Op welke
manier heb je dat al gedaan? Hoe kun
je dat nog meer doen? Wat zou je je
vriendjes of vriendinnetjes kunnen
vragen?

De scholen zijn dicht, de bibliotheek,
bioscoop en restaurants zijn ook dicht.
Waarom is het goed om nu thuis te
blijven?

