HOOFDSTUK

PARAGRAAF 1 INLEIDING
Opdracht 1, p. 5

Hieronder staan een aantal omschrijvingen en voorbeelden van communicatie.
Enkele staan in rood gedrukt en enkele in blauw.

Wat hebben de blauw gedrukte gemeenschappelijk en wat hebben de rood gedrukte gemeenschappelijk?
Communicatie is:
contact hebben met elkaar

een ander iets duidelijk maken

een telefoongesprek

een ander op de hoogte brengen van iets

een fax verzenden

met elkaar in verbinding staan

uitwisseling van gedachten

sms’en met je vriend of vriendin

Opdracht 2, p. 5

a. Wat wordt bedoeld als we het hebben over ‘body language’? Bestaat daar ook een geschikt
Nederlands woord voor?

b. Wat heeft ‘body language’ te maken met communiceren?

Verdiepingsopdracht 1, p. 5

In deel 1 van Wijs Worden hebben we drie regels geleerd voor een goed gesprek: 1. sta open voor de
ander, 2. eerst nadenken dan pas iets zeggen, 3. gebruik argumenten en word niet persoonlijk.
a. Gaat het bij het uiteindelijke doel van deze drie regels vooral om communiceren als
eenrichtingsverkeer of om communiceren als tweerichtingsverkeer?

b. Gaat het bij deze drie regels vooral om communiceren met woorden of zonder woorden?
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Paragraaf 2 Communicatie met en zonder woorden
Opdracht 3, p. 7

Je ziet hier een aantal illustraties.

Welke boodschap wil men telkens uitdragen?
2
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7
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7
Opdracht 4, p. 7

Plak hier een foto
(uit een krant of

tijdschrift) waarin
duidelijk sprake is

van communicatie
zonder woorden.
Geef aan wat

volgens jou de
boodschap is.

De boodschap is
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Paragraaf 1 Inleiding
Opdracht 1, p. 21

Plaats door middel van een kruisje onderstaande begrippen in één van de vier kolommen.
–

–
–
–

De kleur rood staat voor hartstocht. Wat volgens jou heel duidelijk met seks te maken heeft, plaats

je in de rode kolom. Dus als je vindt dat een wangkus heel duidelijk met seks te maken heeft, zet je
een kruisje in de eerste, rode kolom.

De kleur oranje staat voor erotiek. Wat een beetje met seks te maken heeft of een beetje naar seks
kan verwijzen plaats je in de oranje kolom.

Bruin is de kleur van de saaiheid. Wat je daar plaatst heeft met seks niet veel te maken, hooguit
een beetje.

Paars is de kleur van de onthouding. Wat je in de vierde, paarse kolom, plaatst heeft naar jouw
gevoel absoluut niets met seks te maken.

1.

een wangkus

2.

hand in hand lopen

4.

een gespierd lichaam

3.

5.

6.

tongzoenen

knuffelen met een jongen/meisje
verliefd zijn

7.

een fiets

9.

een bromfiets

11.

knipogen

13.

mooie ogen

8.

dansen

10. een bikini
12.

een navelpiercing

14. mijn favoriete muziek
15.

een zwembroek

17.

een strakke spijkerbroek

16. geslachtsverkeer

18. een tatoeage
19. lange haren
20. slowen
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