Methodiek

Zingeving

Rook de vredespijp
Bij welke tak je ook in leiding staat, situaties waarbij brandjes geblust
moeten worden, zijn er overal. Een van je jins schiet uit haar sloffen omdat een takgenoot weigert een spel mee voor te bereiden. Of als groepsploeg krijg je onvoldoende leiding warm voor een extra lokalenkuis…

Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ , kan je het vuur aanwakkeren onder
je leidingploeg, medeleiding, jins … Vuurwerk gegarandeerd!

Van spreekwoord tot verhaal
• Groepsleidster Christine verzamelt enkele
uitdrukkingen met ‘vuur’, ‘licht’, ‘warmte’, ‘zon’,
‘heet’, … en trekt ermee naar de groepsraad.
• Ze vraagt leider Alexander om als eerste een
uitdrukking uit te beelden. Hij begint te trappelen
op zijn tenen, krampachtig te kijken, te puffen …
• ‘Het wordt hem te warm onder de voeten!’ gilt
Kimberly, die de uitdrukking op een groot bord
mag schrijven.
• Christine geeft de exacte betekenis van de uitdrukking mee. In dit geval: ‘het wordt hem te gevaarlijk.’ Wie van de groep vond afgelopen kamp
een bepaalde situatie gevaarlijk, bijvoorbeeld?
Wouter en Werner beginnen over een nachtelijke
staptocht met de givers, en die drukke baan onderweg…

Vuur aan het kampvuur
• Als voorbereiding op een takraad zoekt elke leid(st)er van de tak voor
elke medeleid(st)er en zichzelf een uitdrukking op. Voorwaarde is
dat die uitdrukking iets met ‘vuur’, ‘hitte’, ‘gloed’, ‘licht’, … te maken
heeft én iets zegt over de persoon waarvoor je de uitdrukking kiest.
• Je takraad gaat deze keer niet door op café of in een lokaal, maar
rond een kampvuur. Om de beurt staat een andere leid(st)er van de
tak in de schijnwerpers. Hij/zij krijgt van iedereen een briefje met
daarop de gekozen uitdrukkingen. Komen ze overeen met de uitdrukking die hij/zij voor zichzelf had meegebracht? Waarom wel/niet?
Waarom kozen de medeleid(st)ers dit spreekwoord of zegswijze?
• Nadat iedereen aan bod kwam, probeer je samen een uitdrukking
te kiezen, die je het komende jaar in je tak wil warm houden. Gaan
jullie voor elkaar door het vuur? Of willen jullie je leden extra doen
branden van nieuwsgierigheid op weekends? Misschien focussen jullie liever op stiptheid en valt de keuze op zo snel als het licht?

Olie op het vuur gooien, in vuur en vlam staan, met vuur spelen, de kastanjes uit het vuur
halen, het zonnetje in huis, wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten, zich verspreiden
als een lopend vuurtje, … en waarom niet als klap op de vuurpijl: ‘Vuil water blust ook!’
Tip: www.spreekwoorden.nl , http://nl.wikipedia.org/wiki/Zegswijze, …
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