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Dit Praatboek geeft samen met het
Werkboek de mogelijkheid kinderen
op een speeLse manier te Leren kij
ken naar zichzelf.
Het is belangrijk dat het gebeurt
zonder oordeel.
Gewoon kijken: wat hoort bij mij,
weLke keuzes maak ik.

Bovendien: gaan zien dat mensen ook
anders denken, kiezen, vanuit hun
eigen achtergrond en gewoonten.

Het is een begin van jezelf leren
kennen. Daarna wordt het moge
lijk hierop voort te bouwen en te
komen tot een manier van zelfre
flectie. Dat gebeurt in de delen van
Handleiding voor JezeLf, 1 en 2. Het
Praatboek Hoe ik denk en voel gaat
speciaal in op jezelf Leren kennen
op het gebied van je denken en ge
voelens.
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wereld vol mensen
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Er zijn heel veel mensen op de wereld.
Er zijn bijna zeven miljard mensen: ongeveer 6.800.000.000.
Ben maar blij dat je ze niet alLemaal een hand hoeft te geven.
Je hoeft ze niet aLlemaaL te kennen.

Jij bent er één van.
ALLe mensen zijn anders.
ALLe mensen zijn bijzonder.
Niet één mens is net zoals een ander.
Dat maakt ieder mens bijzonder.
Dat maakt jou en mij bijzonder.

Dit boek is aLs een ontdekkingsreis.
Je gaat ontdekken:
wie je bent,
waar je van houdt,
wat bij je hoort,
enz.

Daarom heet dit boek: Hoe ik ben.
AlLes komt te staan in je werkboek Hoe ik ben.
Dat hoort bij je map Handleiding voor Jezelf.
Het helpt je straks meer te begrijpen.
Het helpt je straks beter te kiezen.
Daardoor kun je oplossingen vinden voor wat beter kan.
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(gen wereld vol mensen

De wereLd is groot.
Er wonen veeL mensen op.
We kennen niet iedereen natuurLijk.
Mensen wonen soms ver weg.
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België

Mensen wonen in Landen, soms ver van hier, soms dichtbij.

WeLke Landen ken je?
Waar ben je ooit geweest?
Woont er famiLie in een ander Land?
In weLk Land zou je wiLLen wonen?
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