Verantwoordelijkheid:
Cadeautjes
Herken je dit? Je staat in de winkel een cadeautje
uit te zoeken voor je kind en je twijfelt: Is het wel
leuk genoeg? En is het wel duur genoeg? Je
denkt terug aan de cadeaus die andere ouders
geven en probeert in te schatten of het door jou
gekozen cadeau ongeveer even duur, mooi en
origineel is. Of, je kind zegt dat hij net zo’n mooie
dure fiets als zijn vriendje wil voor zijn verjaardag.
Allerlei situaties waarin je keuzes moet maken.
In deze toolkit
Deze toolkit willen we je inzicht geven in hoe
kinderen de ‘waarde’ van cadeaus bepalen. Je
kind leert iets van de keuzes die jij hierin maakt.
De informatie is ingedeeld in de verschillende
fasen van het kind, zoals in bijeenkomst 1 van de
Proud2b ME training is behandeld. Wel
benadrukken we dat het hier gaat om gemiddelde
leeftijden en gemiddelde fasen. In werkelijkheid is
er altijd sprake van individuele verschillen in
tempo en volgorde waarin een kind zich
ontwikkelt.
Na de theorie kan je zelf aan de slag met het
werkblad.
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Aan de slag!
Het werkblad helpt je om te begrijpen welke keuzes jij maakt bij het uitzoeken van cadeaus. Welke invloed
dit heeft op je kind? Denk eens na over de volgende vragen, schrijf de antwoorden op, deel het, en kom in
actie! Klik hier voor het werkblad.
Proud2b ME® is een community-based programma gericht op ouderschap, opgroeien en opvoeden. Het programma versterkt de eigen kracht van kind,
ouders en mede-opvoeders met als doel een veilige en uitdagende opvoedomgeving voor alle jeugd. Daarnaast activeert het de diverse steun- en
krachtbronnen in de directe sociale omgeving van het gezin en verstevigt het zo op een duurzame manier de sociale netwerken rond kinderen en
gezinnen. Meer info? Kijk op www.proud2b.eu.
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