Welk grof woord zou je zelf
absoluut nooit zeggen?
Leg uit.

Waarom vloeken mensen
eigenlijk? Noem twee redenen.
1. …………………………
2. ………………………...

Je valt en je nieuwe kleren zijn
stuk. Wat zeg je dan zonder te
vloeken?
Noem een paar ‘vloekvervangers’ (alternatieven).

Wat vind je van schelden met
mongool?
a. Niet zo erg
b. Kun je beter niet doen
c. Kan absoluut niet

In een leesboek staan veel
vloeken. Wat doe je?
a. Ik lees gewoon door.
b. Ik stop met dat boek.
c. ......... (ander antwoord)

Wat vind je van schelden met
homo?
a. Niet zo erg
b. Kun je beter niet doen
c. Kan absoluut niet

Er wordt veel gevloekt. Hoe kan
dat minder worden?
Bedenk een paar oplossingen.
1. ………………………
2. ………………………

Wat mogen ze never-nooit
tegen jou zeggen?
Anders word je heel boos.
Leg uit.

Wat vind je van schelden met
kanker?
a. Niet zo erg
b. Kun je beter niet doen
c. Kan absoluut niet

Wat doe je als je uitgescholden
wordt?
a. Ik scheld terug, want ………
b. Ik scheld niet terug, want …..
c. …………. (ander antwoord)

Je klasgenoot heeft nieuwe
kleren en vraagt naar je
mening. Maar je vindt ze
helemaal niet mooi.
Wat zeg je dan?

Met welke grove woorden
hebben gelovige mensen veel
moeite?
Begrijp je dat?

Hoeveel complimenten krijg je
per week?
Doe een schatting.

Heb je weleens sorry gezegd,
nadat je iemand verdriet had
gedaan?
Vertel eens hoe dat ging.

Mag je altijd alles zeggen wat je
denkt?
Ja, want …………………
Nee, want ………………

Hoeveel complimenten geef je
per week?
Doe een schatting.

Stel, je vrienden gebruiken
veel grove taal. Wat doe je?
a. Ik doe lekker mee.
b. Lastig, maar ik doe niet mee.
c. Ik doe simpelweg niet mee.

Je doet mee aan de challenge:
‘30 dagen zonder schelden’
Gaat je dat lukken?
Ja, want ……………
Nee, want ………...

Veel mensen vinden het stoer
om grove woorden te gebruiken.
Wat vind jij?

Wat is het mooiste
compliment dat je ooit
gekregen hebt?

