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BROKKENKAARTEN OP EEN RIJTJE 

 

 

BROKKENKAARTEN SITUATIESCHETS MET HULPZINNEN 

 

Snuiter durft niet naar de vijver te gaan. Hij denkt 
steeds aan het gebroken ei. 

1. Merk je dat een gebeurtenis je dwars blijft zitten? 
- Ik vond het niet leuk dat ik… /dat jij… 

2. Denk je dat een gebeurtenis iemand dwars blijft zitten: 
- Deed ik/iemand iets dat je niet fijn vond?  

 

Snuiter loopt weg van alle dieren. 

1. Voel je van alles? Zit je hoofd vol? 
- Ik heb even tijd alleen nodig. 

2. Is iemand te boos/ verdrietig/… om te reageren? 
- Heb je even tijd alleen nodig? 

 

Verschillende dieren komen kijken naar het 
gebroken ei. Ze hebben allemaal wat te zeggen. 

1. Geeft iemand of een groepje ongevraagd hun mening? 
- Ik wil liever niet horen wat jullie ervan vinden. 

2. Wil je de mening van iemand weten? 
- Ik wil graag horen wat jij ervan vindt. 

 

Mama eend is heel boos op Snuiter. 

1. Ben je heel boos op iemand? 
- Ik ben écht boos op je omdat… 

2. Denk je dat iemand heel boos is (op jou)? 
- Ben je boos op mijn? Ik weet echt niet waarom. 
  Kan je het me vertellen? 

 

Snuiter voelt zich stom nadat hij het ei liet vallen. 

1. Deed je iets dat je heel erg vindt? Heb je spijt? 
- Sorry, ik deed … . Dat was niet de bedoeling. 

2. Maakte iemand je droevig en weet hij/zij dat niet? 
- Je hebt me echt pijn gedaan. Snap je dat? Ik wil 
  dat je sorry zegt. 
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Wat ze ook zeggen over Snuiter, Flappie wil hem 
niet in de steek laten! 

1. Merk je dat iedereen boos is op iemand en vind je dat 
niet eerlijk? 
- Ik vind je niet stom, ik blijf je vriend. 

2. Ben je bang dat je vriend boos is op je? 
- Ik weet dat ik iets erg deed. Blijf je mijn vriend? 

 

Kroosje ziet ook het voordeel van haar ongeluk. 

1. Wil je laten weten dat het weer goed met je gaat? 
- Ik ben niet meer boos/verdrietig. 

2. Wil je weten of iemand nog boos is op je? 
- Kan je me vergeven? Ben je nog boos? 

 

De mama van Flappie snapt Snuiter. Ze wil hem 
helpen sorry zeggen. 

1. Staat iemand er alleen voor staat en wil je helpen? 
- Kan ik je helpen? Zal ik een juf/meester vragen 
  om te helpen? 

2. Wil je iets doen om een ruzie goed te maken, maar 
durf je niet zo goed? 
- Wil je meegaan met mij? Ik wil … 

 

Snuiter en Kroosje kunnen samen verder. 

1. Wil je weer spelen met iemand waarmee je ruzie had? 
- Ik wil graag weer je vriend zijn.  

2. Wil je spelen met iemand die boos op je was? 
- Kan je weer mijn vriend zijn? Ik wil graag met je 
spelen. 

 

 

 


