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Wie ben ik?

Trots en talentvol

Wat ga je doen?
Jullie houden een klassengesprek over ‘trots’ en ‘talent’. Je denkt na waar jij trots op bent
en wat jouw talenten zijn. Je vraagt anderen waar zij trots op zijn als ze aan jou denken en
wat zij zien als jouw talent.
Tot slot maak je een presentatie. De presentatie lever je in.

Goed om te weten
Soms heb je heel hard je best ergens voor gedaan en ben je trots. Soms hoef je bijna niets
te doen en zijn anderen tóch trots op je. Als jij met minder moeite een beter resultaat haalt
dan anderen die er veel moeite voor hebben gedaan, dan heb je daar talent voor.
Vaak kun je zonder talent, maar met hard werken, óók ergens heel goed in worden. Als je
goed je best doet en het resultaat is goed, ben je trots. Het gevoel trots wordt groter als je
meer moeite doet én als je meer bereikt. Als je heel veel moeite doet en je bereikt weinig,
ben je minder trots.
Met deze opdracht ontdek je wat jouw talenten zijn en waar jij trots op bent.
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Hoe ga je deze opdracht uitvoeren?
Introductie - Hoe voelt trots?
De onderstaande vragen bespreken jullie in de klas.
Als je trots bent op iets dat je hebt gedaan, doe je er de volgende keer
waarschijnlijk meer moeite voor. Hoe zou dat komen?
Kun je talenten ook ontdekken als je ouder bent?
Welke talenten ken je?
Wat moet je doen en wat moet je niet doen om die talenten te ontwikkelen?

Opdracht 1
Denk na over waar jijzelf trots op bent en welke talenten jij hebt.
Vul de volgende vragen in:
Ik ben trots op:

Mijn talenten zijn:
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Voorbeeld bovenstaande opdracht

Opdracht 2
Vraag je broer/zus/oom/tante/ouder/verzorger wat jouw talenten zijn en waar zij trots op zijn
als ze aan jou denken.
Naam familielid:

Is trots op mij omdat:

Vindt dat mijn talent is:

Naam familielid:

Is trots op mij omdat:

Vindt dat mijn talent is:

Naam familielid:

Is trots op mij omdat:

Vindt dat mijn talent is:

Opdracht 3
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Vraag je vrienden waarom zij trots op jou zijn en wat zij denken dat jouw talent is. Vul het
hieronder in.
Naam vriend:

Is trots op mij omdat:

Vindt dat mijn talent is:

Naam vriend:

Is trots op mij omdat:

Vindt dat mijn talent is:

Naam vriend:

Is trots op mij omdat:

Vindt dat mijn talent is:

Opdracht 4
Maak een filmpje, vlog, podcast, Prezi of Powerpoint.
In je presentatie leg je het volgende uit:
Waar je trots op bent en waarom je daar trots op bent.
Past dat bij je talenten? Kun je dat uitleggen?
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Wat vind je van de antwoorden van je vrienden en familie?
Wat ga jij doen om je talenten beter te ontwikkelen?
Vul je profiel hieronder in, Upload je gemaakte product en lever deze in.

Profiel
Legenda Toon geschiedenis
- Wie ben ik - trots en talentvol
Ik ken mijn eigen sterke en zwakke punten.
Ik kan drie dingen opnoemen waar ik heel goed in ben.
Ik kan drie dingen opnoemen die ik makkelijk vindt om te doen.
Ik weet waar ik me nog in kan verbeteren.
Zelfstandig werken
Opmerkingen

Inleveren
De status van de opdracht is: In bewerking
De opdracht in bewerking zetten
De opdracht niet in bewerking zetten
De opdracht overslaan
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