speelse manieren…

om groepen in te delen
Kaartjes
voorbereiding

Hang onder elke stoel een gekleurd kaartje. Kies evenveel verschillende
kleuren, als het aantal kleine groepjes dat je op het oog hebt.
Methode

Vraag de deelnemers het kaartje onder hun stoel nemen, en laat hen zich
volgens kleur groeperen.
Materiaal

Gekleurd papier.
Opmerkingen

Variatie: werk met thematische kaartjes: soorten bomen, bloemen, enz.
kaartspel
Voorbereiding

Gebruik evenveel spelkaarten als er deelnemers zijn. Zorg in je selectie voor
een gelijk aantal harten, ruiten, schoppen en klavers.
Methode

Laat de deelnemers allemaal een kaart kiezen, en vraag hen zich samen te
zetten volgens de afbeelding op hun kaart.
Materiaal

Een kaartspel.
Opmerkingen

Variatie: gebruik de waarde van de kaart gebruiken als basis om groepjes
te vormen.
Knikkers
Voorbereiding

Stop evenveel knikkers in een zakje als je deelnemers hebt. Zorg in je selectie
voor evenveel soorten knikkers als je groepjes beoogt: kleur, figuur, groot,
klein, enz.
Methode

Laat iedereen blind een knikker uit een zakje kiezen, en zich volgens knikkersoort groeperen.
reistijd
Methode

Verdeel de deelnemers naar gelang de tijd die ze nodig hebben om van thuis
naar het Babbelonië-lokaal te komen: iedereen die minder dan 5 minuten
nodig heeft om tot hier te komen, enz.
Opmerkingen
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Je kan ook de afstand gebruiken: (kilo)meter tot het Babbelonië-lokaal.
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Scrabble
Voorbereiding

−−Maak met de scrabbleblokjes evenveel woorden van vijf letters als je kleine
groepjes beoogt.
−−Schrijf op een flip-over voor elk woord een aantal tips die de deelnemers
zullen helpen het woord te raden.
−−Steek alle gekozen scrabbleblokjes in een zakje.
Methode

−−Laat elke deelnemer één letter uit het zakje nemen.
−−Vraag hen zich te groeperen door met hun scrabbleblokjes een woord te
vormen waarvoor op de flip-over tips te vinden zijn.
Materiaal

Scrabbleblokjes.
Opmerkingen

−−Dit is al voor eerder talige deelnemers.
−−Deze manier van groepsindeling neemt tijd in beslag.
−−Je vraagt ook enige assertiviteit van de deelnemers.
−−Letterkoekjes zijn minstens even leuk!
Geluiden
Voorbereiding

−−Kies evenveel geluiden als je groepjes beoogt: stofzuiger, koe, enz.
−−Maak evenveel kaartjes als je deelnemers hebt, en schrijf op elk kaartje
een van de geluiden.
Methode

−−Laat elke deelnemer een kaartje kiezen.
−−Vraag de deelnemers om op jouw signaal allemaal terzelfder tijd het geluid
na te bootsen dat op hun kaartje staat.
−−Wie goed geluisterd heeft, zal in de kakafonie z’n groepsgenoten gehoord
hebben.
Materiaal

Kaartjes met geluiden.
Opmerkingen

Dit is een lawaaierige, maar heel grappige manier van groepsindeling.
Je kan de geluiden afstemmen op het thema van de bijeenkomst: dieren,
huishoudtoestellen, voertuigen, enz.
Land van herkomst
Methode

Vraag de mensen om per continent van herkomst te gaan samenzitten.
Opmerkingen

−−Naar gelang het thema van de bijeenkomst, kan het eens fijn zijn om
samen te zitten met landgenoten.
−−Deze manier van groepsindeling leidt meestal tot groepjes van verschillende grootte. hou hiermee rekening.
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Verjaardag
Methode

Vraag deelnemers zich te groeperen volgens de maand waarin ze jarig zijn.
Opmerkingen

Niet zelden hebben vluchtelingen hun geboortedatum op 31 december of op
1 januari gezet. Hou hiermee rekening!
Kousen
Methode

Vraag de deelnemers zich te groeperen volgens de kleur van de kousen die
ze op dit moment aanhebben.
Opmerkingen

Wanneer je teveel deelnemers in één groepje hebt, kan je werken met subkenmerken, bijvoorbeeld: mensen met kousen waarop een figuur staat in een
bepaalde kleur kan je doorsturen naar een ander groepje.
Voornaam / familienaam
Methode

Groepeer de deelnemers volgens de beginletter van hun voor- of familienaam. Je kan ook werken met lettergroepen: A tot D, E tot H, enz.
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