
Lycka op school
Thema's in geluk voor leerlingen in het
speciaal onderwijs.

Met de zeven thema’s van Lycka op school leren
leerlingen om eigen gevoelens te (her)kennen,
om te kijken naar gevoelens van anderen en hoe
je daarop kunt reageren. Ze leren wat het begrip
geluk inhoudt en hoe je je eigen geluk kunt
vergroten. Hoe je de baas kunt worden over je
eigen gedachten, je bewust bent van je lijf en hoe
je je bewustzijn vergroot door je aandacht te
richten.

Een belangrijk onderdeel is dat je leert trots te
zijn op jezelf, op wat je kunt en wat bij jou hoort.
Leerlingen werken tijdens de thema’s aan het
versterken van zelfvertrouwen en het vergroten
van eigenwaarde.

Elk thema bestaat uit: Aandachtsoefeningen,
theorie over het thema, oefening in het zelf doen
en bewegingsactiviteiten.

‘Lycka op school’ brengt veel plezier in de klas!

Kijk voor meer informatie op:
www.lyckaopschool.nl

Voor vragenmail naar info@lyckaopschool.nl
of bel 038 3759939

Lycka op school is een onderdeel van
Bureau Invra.

Thema: Gevoel
Herken de gevoelens bij jezelf en bij
anderen.

Leerlingen leren verschillende (basis) gevoelens
kennen, welke gevoelens heb ik zelf, herken je
die, wanneer heb je ze? Maar ook, hoe zien
gevoelens eruit bij anderen?

Door je bewust te worden van je gevoelens en ze
te herkennen bij jezelf en bij anderen, krijg je
meer grip op het leven. Wat je doet, denkt en
voelt horen bij elkaar. Thema:Wie ben ik en wat hoort bij

mij
Ontdek jezelf, wat hoort bij mij?

Wetenwie je bent is de grootstewijsheid die een
mens kan bezitten. Weet wat voor doelen je
hebt, waar je van houdt, wat je belangrijk vindt,
waar je behoefte aan hebt, wat je niet wilt en
waar je alles voor wilt doen. Dit bepaalt, voor een
belangrijk deel wie je bent.

Thema:Wat is geluk voor jou
Hoe pak je het aan? Gelukkig zijn kun je
leren.

Geluk is een gevoel dat van binnenuit komt. Je
kunt gelukkig worden van iets dat jou op dit
moment een fijn gevoel geeft. Je kunt ook
gelukkig worden door terug te denken aan fijne
herinneringen of je te verheugen op dingen die
nog gaan komen. Geluk is aandacht hebben voor
de goede enmooie dingen in het leven.

Wist je dat LYCK
A

in het Zweeds
GELUK

betekent!?



Lycka op school
Thema's in geluk voor leerlingen in het
speciaal onderwijs.

Thema: Spanning en ontspanning
Wat voel je in je lichaam?

Door je lichaam aan te spannen en te
ontspannen heb je aandacht voor je lijf. Door
spanning bewust op te voeren en los te laten
herken je ontspanning.

Hierdoor ervaar je hoe aandacht voor je lijf kan
helpen je gelukkig te voelen.

Thema: Positieve gedachten
De baas over je eigen gedachten.

Veel van onze gedachten krijgen we door
ervaringen of invloeden van buitenaf. Deze
gedachten kunnen je soms belemmeren in de
dingen die je doet of wilt doen. Positief denken
helpt je om controle te krijgen over je
gedachten. Je leert je denken om te buigen van:
“Kan ik dit?” naar “Ik kan dit!”

Thema: Eigenwaarde
Werken aan eigenwaarde.

Gelukkig zijn met jezelf is het belangrijkste
geluksthema. Leerlingen leren zich bewust te
worden dat ze goed zijn zoals ze zijn. Ze werken
aan hun zelfvertrouwen door te ontdekken wat
ze kunnen en daar op te vertrouwen. Een kind of
een jongere die in zichzelf gelooft krijgt grip op
de toekomst.

Thema: Geluk verdubbelen
Geluk groeit als je het deelt.

Leerlingen leren complimenten geven,
ontvangen en waarderen. Wanneer je iemand
een compliment geeft, geef je positiviteit en
ontvang jewaardering. Dit geeft voor beiden een
gelukkig gevoel. Je verdubbelt zo het geluk.


