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Bijlage 1: Reclameopdracht

Als mensen verliefd worden, willen ze veel films zien, waardoor ze samen in
het donker kunnen gaan zitten. (Sheley, 8 jaar)
Waar zie je vaak verliefde mensen? Waar zou jij graag naartoe gaan als je
verliefd was? Prijs deze plekken aan in je reclamespotje!

Als mensen verliefd worden, gaan ze kussen en als je voor de eerste keer kust,
dan val je op de grond, voor zeker een uur. (Wendy, 8 jaar)
Hoe denk je dat het voelt om te kussen? Lijkt je dat leuk of juist helemaal niet? Maak een reclamespotje voor of juist tegen kussen. Leg uit
waarom je voor of tegen bent.
Verliefde mensen houden elkaars hand vast, omdat ze hun ringen niet willen
verliezen die veel geld gekost hebben. (Govert, 8 jaar)
Zou jij hand in hand willen lopen als je verliefd was? Als het antwoord
ja is, dan maak je een reclamespotje hiervoor. Is je antwoord nee, dan
maak je een reclamespot tegen hand in hand lopen. Maak duidelijk
waarom je voor of tegen bent.
Verliefde mensen houden elkaars hand vast, omdat ze oefenen voor de dag
dat ze samen hand in hand door de kerk moeten wandelen en dat hele huwelijksfeest moeten doen. (Jelle, 7 jaar)
Tegenwoordig trouwt niet iedereen. Ben jij voor een huwelijk of juist
tegen? Maak een reclamespotje voor een huwelijk of tegen een huwelijk
en licht toe waarom je voor of tegen bent.
De ene wordt op de andere verliefd omdat hij bijvoorbeeld sproeten heeft en
die vindt dan iemand die ook sproeten heeft. (Andy, 6 jaar)
Vind jij een bepaald type jongens of meisjes leuk? Wat vind je belangrijke karakter- of uiterlijke eigenschappen? Maak een reclamespotje voor
jezelf waarin je een oproep doet aan alle types die aan jouw beschrijving
voldoen!
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Verliefd worden? Ik heb gehoord dat het te maken heeft met je geur en
daarom koopt iedereen zoveel parfums. (Laura, 9 jaar)
Welke geur vind jij lekker? Of is er iets anders wat je belangrijk vindt aan
een jongen of meisje? Maak daarvoor een reclamespotje.

Als je verliefd wordt, word je door een pijl neergestoken of zoiets, maar de
rest doet niet meer zo’n pijn. (Manuel, 8 jaar)
Verliefd zijn doet geen pijn, maar liefdesverdriet wel! Maak een reclamespotje waarin je iedereen oproept om nooit verliefd te worden, omdat je
dan het risico loopt om liefdesverdriet te krijgen. Misschien weet je nog
meer goede redenen om nooit verliefd te worden.
Om een goed koppel te zijn, moet je altijd blij zijn, ook als hij snurkt.
(Wynne, 7 jaar)
Welke eigenschappen vind jij onprettig? Maak een reclamespotje waarin
je iedereen met die eigenschap oproept om niet bij jou in de buurt te
komen.

Je kan iemand op jou verliefd maken door met je heupen te schudden. En de
rest komt dan wel. (Camille, 9 jaar)
Om welke reden zou jij verliefd kunnen worden op iemand? Of weet je
wat je zou kunnen helpen om iemand ‘verliefd op jou te maken’ zoals
Camille zegt? Maak daarover een reclamespotje.

Ik moet absoluut niet verliefd worden. Ik vind het vierde leerjaar (groep 6) zo
al moeilijk genoeg. (Anneleen, 10 jaar)
Bedenk nadelen van verliefd zijn en maak een reclamespotje waarin je
iedereen oproept om vooral niet verliefd te worden. Laat in je spotje de
redenen om niet verliefd te worden naar voren komen.
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Je kan iemand verliefd maken door heel hard te roepen: “I love you, I love you”
en je mag het niet erg vinden dat haar ouders erbij staan. (Nicholas, 8 jaar)
Stel dat je een vriend of vriendin had en jullie waren verliefd. Wat zou je
willen dat die ander dan tegen jou zou zeggen? Doe in je reclamespotje
een oproep aan iedereen om die zin te zeggen.

Je kunt je vriendinnetje mee uit eten nemen, maar dan moet je er wel voor
zorgen dat ze het lust. Frieten zou ik wel lusten. (Jonas, 9 jaar)
Jonas zou wel frieten willen gaan eten als hij verliefd was. Wat zou jij
graag eten? Of zou je de voorkeur geven aan iets anders? Maak daarvoor
een reclamespotje.
Als je iemand verliefd wilt maken, doe dan geen vieze, stinkende groene
schoenen aan ofzo. Je krijgt dan wel aandacht, maar aandacht is nog niet
hetzelfde als liefde. (Titus, 9 jaar)
Maak een reclamespotje waarin je duidelijk maakt wat je absoluut onaantrekkelijk vindt. Wat moet iemand waar je verliefd op bent vooral niet
doen? Waar zou jij op afknappen?
http://www.tenderfeelings.net/verliefdheid-volgens-kinderen geraadpleegd op 20 april 2012.
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