Thema 19 / mijn gemeente

Ik en mijn hobby
Doelstellingen

Nederlandstalige en anderstalige deelnemers leren het woord ‘hobby’ in al
zijn verscheidenheid kennen. We leren elkaars hobby’s kennen en waarderen.
De deelnemers verkennen hobby-mogelijkheden in hun eigen gemeente.
Materiaal

−−Dobbelstenen.
−−Kaart van de gemeente.
−−Bingospel “Ik en mijn hobby”. *
−−Spelbord en opdrachtstroken “Ik en mijn hobby”. *
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Vraag een week voor de bijeenkomst aan elke deelnemer om de volgende
keer een voorwerp of foto mee te brengen waarmee ze iets kunnen vertellen over hun hobby.
−−Print voor elke deelnemer een bingospel “Ik en mijn hobby” uit.
−−Knutsel driekleurige spelborden in elkaar, één voor elk klein groepje.
−−Druk de drie types opdrachtstroken af in kleuren die met het spelbord
overeenstemmen, en knip uit.
−−Leg de kaart van de gemeente op een gemeenschappelijke tafel.
Methode

Sfeerschepping in grote groep
−−Bespreek samen wat elkeen meebracht over zijn of haar hobby.
−−Geef iedereen een bingospel “Ik en mijn hobby” en leg kort de spelregels
uit:
›› De deelnemers lopen rond in het lokaal en gaan op zoek naar iemand
met een hobby die op het bingospel vermeld staat.
›› Vinden ze iemand, dan schrijven ze die naam in dat vakje. Op die manier
blijven de mensen rondlopen en leren ze elkaar kennen.
›› Wie een naam heeft staan in vier vakjes op één rij (diagonaal, horizontaal
of verticaal), mag “bingo” roepen.
›› De begeleider houdt deze score bij. Wie haalt de meeste bingo’s?

In kleine groepjes
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−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Geef elk groepje een spelbord en de opdrachtstroken. Leg die opdrachtstroken per kleur op een hoopje.
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−−Leg de spelregels uit:
›› Elk kiest een persoonlijke pion: ring, oorbel, muntje, enz.
›› De deelnemers gooien om beurten de dobbelsteen. Ze verschuiven hun
pion in de richting van de zwarte pijltjes, zoveel vakjes als ze met de
dobbelsteen gegooid hebben.
›› De kleur van het vakje waarop ze terechkomen, bepaalt het type opdracht
dat ze mogen kiezen.
›› De deelnemers vervullen deze opdracht, en uiteraard mag de groep z’n
mening geven.
−−Nodig de deelnemers uit om op de kaart van de gemeente aan te duiden
op welke locatie ze hun hobby beoefenen.

Terugkomen in grote groep
Stel uitnodigende vragen: Wat is je bijgebleven? Wat vond je bijzonder?
Opmerkingen

−−Het concept “hobby” wordt in verschillende culturen anders beleefd. Boeiende uitwisseling!
−−De opdrachtstroken gaan ten dele over hobby’s en ten dele over de deelnemers als persoon.
−−Het bingospel zorgt voor spontane, kleine contacten. Het spel zorgt dan
voor iets langere, intensere contacten.
−−Het spelbord zoals vermeld onder “materiaal”, is slechts een mogelijkheid.
Een ganzenbord met vakjes in 3 kleuren speelt even prettig.
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