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Thema FEESTEN

Onderwerp:

Feest
Een onderwerp waarbij over alle soorten feesten verteld mag worden. Je kunt met elkaar 
praten over het hoe, wat en wanneer van feesten, maar de eigen ervaringen komen het 
beste naar boven als je vraagt naar specifieke momenten tijdens een van die feesten. 

Aspecten:Aspecten:
        Het moment vlak voor een feest begon 
        Een feest waar je je op verheugde
        Een feest waar je geen zin in had
        Een moment tijdens het feest
        Iets dat je deed tijdens het feest
        Wat er precies gebeurde toen je aankwam
        Wat er precies gebeurde toen er anderen aankwamen, begroetingen        Wat er precies gebeurde toen er anderen aankwamen, begroetingen
        Een plek waar je zat of waar je speelde tijdens een feest
        Een moment tijdens een feest toen je je verveelde
        Een moment op een feest toen je iets moest doen wat je eigenlijk niet wilde
        Een moment tijdens een feest toen er iets leuks gebeurde
        Een moment tijdens een feest met muziek
        Waar je precies zat of stond op een feest
        Een keer dat jij eerder weg wilde, of juist nog niet weg wilde gaan        Een keer dat jij eerder weg wilde, of juist nog niet weg wilde gaan
        Een moment tijdens de voorbereiding van het feest
        Een moment tijdens een feest dat je een cadeautje kreeg
        Een cadeautje waar je al op zat te wachten
        Een cadeautje dat je verraste
        Een cadeautje waar je blij mee was
        Een cadeautje waar je niks aan vond
        Een moment na afloop van het feest        Een moment na afloop van het feest
        Etc
.
SINT EN KERST
Omdat veel nieuwkomers geen of beperkte ervaringen met sint en mogelijk ook met kerst 
zullen hebben, kun je de taalronde die je daarop wilt laten aansluiten, over feesten in het 
algemeen houden zoals hierboven. Maar je kunt ook aspecten van die specifieke feesten 
kiezen als onderwerp om een taalronde over te houden. Bijvoorbeeld:
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Onderwerp:

Geven en krijgen
Denk aan eigen ervaringen: cadeautjes of andere dingen die je van een ander gekregen 
hebt, die je aan een ander gegeven hebt.

Aspecten:
        Een keer dat je iemand verraste <-> verrast werd met een cadeautje
        Een keer dat je iets heel graag wilde krijgen        Een keer dat je iets heel graag wilde krijgen
        Een keer dat je een verrassing geheim moest houden
        Een keer dat je iets voor iemand anders deed
        Een keer dat iemand iets voor jou deed
        Etc.

Lichtjes
Denk aan eigen ervaringen: lampjes, kaarsen, plekken waar het donker is, donkere Denk aan eigen ervaringen: lampjes, kaarsen, plekken waar het donker is, donkere 
plekken bij je thuis, lichtjes op straat, etc.

Aspecten:
        Een plek bij je thuis waar het donker is <-> waar het licht is
        Een keer dat er extra/ speciale lichtjes waren
        Over de lampjes bij je bed
           Waar zit het knopje
           Wie doet het aan/ uit           Wie doet het aan/ uit
           Wanneer mag het aanblijven/ wanneer moet het uit?
           Is het lampje op de gang of in je kamer aan of uit als je slaapt? 
        Een keer dat er iets met een lamp/lichtje gebeurde
           Dat het onbedoeld uitging
           Dat het te heet werd
           Dat er iets verbrandde
           Dat er iets anders mee misging           Dat er iets anders mee misging
        Etc.
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