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WIE BEN JIJ? 

 

MIJN NAAM IS __________________ 

 

IK BEN ____ JAAR OUD. 

 

IK KREEG DIT BOEK VAN __________ 

 

DEZE ZOMER GA IK (kruis aan): 

o Naar een pretpark 
o Met vriendjes spelen 
o Op reis in eigen land 
o Op reis naar het buitenland 
o Op kamp 
o ___________________ 

 

Veel plezier met dit boek! 

 



KLEURPLAAT basis-emoties. 
Kan jij raden welke emotie Solti uitbeeldt? Duidt het aan onder elk prentje en 
kleur daarna mooi in. Succes! 

 

 

  

BOOS/BANG/BLIJ/VERDRIETIG BOOS/BANG/BLIJ/VERDRIETIG 

BOOS/BANG/BLIJ/VERDRIETIG BOOS/BANG/BLIJ/VERDRIETIG 



DOOLHOF 
 

Solti is even de weg kwijt. Gelukkig is kleine beer bij hem, want hij voelt zich bang en 
alleen. Kan jij Solti helpen de weg terug naar buiten te vinden? Veel succes!!! 



REBUS        

 

Iedereen toont blijdschap en geluk op een andere manier. Solti vindt het bijvoorbeeld 

heel leuk om te zingen als hij blij is. Wat doe jij als je je gelukkig voelt? Misschien word 

je wel heel blij van het oplossen van deze rebus! 

 

Kleine tip: het is ook de slogan van onze praktijk… 

 

 

-----------------------------  ----------------------------  ---------------------- 

 

 

 

 

-----------------------------     ---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Oplossing: kom los van je angst 



 

Wat zie jij achter de deur? 

Het is woensdagnamiddag en Solti mag langs bij de therapeut. Hij is een beetje zenuwachtig want 

bij de therapeut praten ze vaak over welke angsten en zorgen Solti heeft. Toch kijkt Solti er 

telkens naar uit, want de therapeut kent enkele heel goede trucjes om te vechten tegen je zorgen! 

En natuurlijk is het reuzefijn dat hij op het einde zelf een 

spelletje mag kiezen. 

Vandaag zegt de therapeut dat ze eens gaan binnenkijken in 

zijn hoofd. ‘We zetten samen de deur naar je gedachten en 

gevoelens open en gaan eens kijken welke zorgen of enge 

dingen daar allemaal zitten’, zegt ze. Solti vindt het wel heel 

spannend.  

Eén, twee, drie,… 

 

Wat denk je dat Solti ziet als hij de deur opendoet? 

Welke zorgen of angsten houden zich vanbinnen in zijn 

hoofdje verborgen? Maak er een mooie tekening van of 

schrijf ze op! Misschien kan je het meenemen naar 

jouw afspraak met de therapeut? Succes!! 

 

 



ZOEKERTJE 

 

Kan jij de Solti vinden die er maar één keer tussen staat? Succes!! 



Zoek de 7 verschillen!  

 

Het is de eerste schooldag. Solti voelt zich toch wel een beetje zenuwachtig. Kijk eens 

naar die vlinders in zijn buik! De 2 prentjes zijn echter niet helemaal hetzelfde. Vind jij 

de 7 verschillen? Succes! 



Wegwijzertje 

Solti kreeg vandaag vervelend nieuws. Nu voelt hij zich erg verdrietig. Hieronder 

staan enkele goede manieren om met verdriet om te gaan. Je kan een wandeling 

maken, in een dagboek schrijven, muziek luisteren, knuffelen of er over praten 

met iemand. Wat zou jij doen? Volg al deze opties om te zien waar Solti voor koos! 

Misschien heb je wel zelf nog wat leuke ideetjes? Schrijf ze gerust hieronder op! 

 

Wat helpt jou om je weer beter te voelen op moeilijke momenten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

EMOTIE-WOORDZOEKER 
 

Kan jij alle verborgen emoties vinden in deze woordzoeker? Misschien heb je bepaalde 
emoties ook al eens zelf ervaren? Het kan fijn zijn om er eens over te praten met een 
familielid of goede vriend of vriendin. Praten over hoe je je voelt, of het nou fijne of 
lastige gevoelens zijn, is heel gezond. Succes! 

 

 

o Blij 
o Bang 
o Boos 
o Verdrietig 
o Paniek 
o Afkeer 

o Jaloers 
o Schaamte 
o Verbazing 
o Verveling 
o Gelukkig 
o Ontspannen 

o Schuld 
o Walging 
o Hoop 
o Teleurgesteld 
o Woede



 

 

Klaar met alle spelletjes, maar benieuwd naar wat wij in Solta nog 
meer doen? Surf eens naar onze website: 

www.solta.be 

Wij staan klaar voor jullie gezin! 

 

Vele groetjes, 

Het Solta-team 

 

 


