
Ik vind het fijn dat ik jou ken, 
omdat…

Lieve  ,

jij bent als ‘sterke-punten-detective’ 
uitgekozen   
voor   

Vul alsjeblieft/alstublieft de volgende 
zinnen aan en geef het ingevulde 
kaartje daarna weer aan mij terug.

Wat ik vooral leuk vind aan jou, is…

Jij kunt heel goed…

Dat heb ik gemerkt toen...
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4. Ik controleer na elke opgave: ‘Heb ik  
alles gedaan wat erin stond? Klopt de 
uitwerking?’
– Wanneer ik een fout heb gemaakt 

of iets ben vergeten, zeg ik tegen 
mezelf: ‘Goed dat ik het nog heb 
opgemerkt!’

– Ik verbeter het meteen.

5. Zo werk ik de ene na de 
andere opgave af en verlies 
mijn doel niet uit het oog.

6. Aan het eind ben ik trots dat ik me zo 
 wolfachtig goed heb geconcentreerd 
 – ahoooeee!

‘Een wolf kent zijn taak en verliest zijn doel niet  
uit het oog.’

1. Ik vraag aan mezelf: ‘Wat is mijn 
opdracht?’
– Ik lees de opdracht aandachtig door  

(of luister goed als iemand uitlegt wat  
ik moet doen).

– Ik beschrijf in mijn eigen woorden 
 (hardop of in gedachten) wat ik moet 

doen.

2. Ik zeg tegen mezelf: ‘Wolfsblik aan! Start!’ 
en ga aan de slag.

3. Bij elke in- en uitademing richt ik mijn
 volledige aandacht op de opdracht.

Als ik klaar ben, ga ik verder naar stap 4.
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Wolfsblik

Bij de wolfsblik ben ik één met mijn taak. Ik focus me daar met 
al mijn zintuigen op en ben er volledig en helemaal bij. Ik laat me 
door niets of niemand storen. 

Dat is nuttig wanneer:

… ik moet luisteren

… ik leer, huiswerk maak, een toets 
maak of bezig ben met een opdracht

… ik meerdere dingen achter elkaar moet doen en niets mag vergeten 
(bijvoorbeeld als ik me ’s ochtends moet aankleden, moet ontbijten 

en mijn tanden moet poetsen en niet veel tijd heb, of als ik  
alle spullen voor het huiswerk uit school mee naar huis wil nemen,  

of als we op school werken aan de weektaak).

… ik opruim of iets heel 
zorgvuldig wil doen!

Dagdromen

Bij dagdromen laat ik mijn gedachten zweven.  
Ik laat het hier-en-nu los en duik in mijn fantasie.

Dat is altijd nuttig wanneer:

… ik tijd heb en me wil 
ontspannen

… ik bij een probleem niet verder kom  
en nieuwe ideeën nodig heb

… ik iets creatiefs wil doen, zoals rustig iets 
tekenen of een verhaal schrijven

… ik iets wil onthouden en dat in 
gedachten voor me wil zien, alsof het  
op een foto staat of in een film

… ik me iets wil voorstellen dat 
nog nooit is gebeurd of dat nog 
niet bestaat.



„Schau genau, hör gut hin – wachsam wie die Wölfin!“ 
Lotte, die Hauptfigur aus dem Buch „Lotte, träumst du schon wieder?“, hat sich einen Sakiba-

Aufsteller gebastelt, der sie in der Schule und bei den Hausaufgaben an den Wolfsblick erinnert: 

Voll und ganz im Hier und Jetzt ankommen und sich auf etwas konzentrieren! 

Willst du das auch?  

Dann drucke dir diese Seite auf dickem Papier aus. Nimm eine Schere zur Hand und schneide die 

Wölfin Sakiba an der gestrichelten Linie entlang aus. Klappe zum Schluss die durchgezogenen 

Linien um.  

Stelle dir den Aufsteller auf deinen Schreibtisch. Vielleicht hast du ja auch Lust, dir deinen eigenen 

Wolf zu gestalten, indem du das Bild rechts ausmalst? Weiter unten findest du Sakiba in groß. 

 

 

 

“Kijk goed, luister goed - waakzaam als de wolvin!”
Lotte heeft voor zichzelf een Sakiba gemaakt dat haar op school en bij het maken van huiswerk 
herinnert aan het wolvenoog: volledig in het hier en nu komen en je ergens op concentreren!

Wil jij dat ook?

Print deze pagina dan uit op dik papier. Neem een schaar en knip Sakiba de wolf uit langs de 
stippellijn. Vouw tenslotte over de vaste lijnen.

Zet Sakiba op je bureau. Misschien wil je je eigen wolf maken door het plaatje rechts in te kleuren? 
Hieronder vind je Sakiba in groot formaat.



 



 




