
OUDER-KIND-OEFENING JUNI  
 

STILTE-SPELLETJES 

Via het verkennen van de stilte kan je bij kinderen ook een verbinding maken met 
meditatie, bezinning en gebed. Stilte-spelletjes zijn spelletjes waarbij je bewust naar de 
geluiden om je heen gaat luisteren. Eigenlijk zijn het luister-spelletjes. 
 
Doel van de oefening 
De bedoeling van deze oefening is om te kijken wat het met jullie doet in je gezin, als jullie 
bewust tijd gaan maken voor het verkennen van stilte.  

Opdracht: stilte-spelletjes voor kinderen 
 
Natuur-spelletjes 
 
Maak samen met je kind een stilte-wandeling in de natuur, bijvoorbeeld in het bos of op 
het strand. Geef elkaar van te voren een luisteropdracht mee. 
Bijvoorbeeld: hoeveel verschillende vogels hoor jij? 
Bijvoorbeeld:  Wat kan je allemaal horen? 
 
Denk aan het ruisen van de wind door de bomen of over de zee, het kraken van takjes of 
het knisperen van zand onder je voeten, het ketsen van de golven op de branding of het 
zingen van de vogels. Misschien kun je je eigen adem wel horen? 

Na afloop van de wandeling vertel je elkaar wat je allemaal hebt beleefd. Hoe heb je de 
geluiden in deze stilte ervaren? Gaf het rust of werd je er juist onrustig van? Wat was je 
gevoel? 

Beluister-de-stad 

Net zoals je natuur-spelletjes kan doen, kan je ook luisterspelletjes doen in de stad. 
Wat kan je allemaal horen? 
Het loeien van een sirene, het basketten van kinderen op het pleintje, het razen van auto’s, 
het rinkelen van fietsbellen, je eigen voetstappen op het trottoir. Even helemaal niets?  

Stilte-tekening 
 
Voor kinderen is het fijn om ervaringen om te zetten in iets creatiefs.  Na een stilte-
wandeling zou je bijvoorbeeld de ervaren stilte/geluiden kunnen tekenen of je kunt een 
collage maken.  Dit kan ook in stilte, maar dat hoeft niet perse. Vooral voor jonge kinderen 
is het praten over de stilte tijdens de creatieve oefening is een fijne uitlaatklep. 

Geluiden-bingo 

Je kan een stilte-spelletje helemaal leuk maken door een geluidenbingo te organiseren. Dit 
werkt precies zoals een gewone bingo met getallen, maar dan nu met geluiden. 



Maak hiervoor een bingokaart en schrijf in ieder vakje een ander geluid.  
Ga dan bijvoorbeeld samen in het park liggen en luister naar de geluiden.  
Als je een geluid hebt gehoord, streep je dit stilletjes af.  
Wie als eerste alle geluiden heeft gehoord, roept ‘bingo’ en verbreekt daarmee de stilte. 

Levende stilte 

Bovenstaande spelletjes zijn vormen voor passieve stilte-beleving. De stilte kan ook actief 
opgezocht worden door bijvoorbeeld eerst de muziek keihard aan te zetten, druk en veel te 
praten of met allemaal pannen tegen elkaar te slaan. Wanneer je daarna deze harde 
zelfgecreëerde geluiden stopzet, hoor je een levende stilte. 

Visualisatie & creatie 

Een visualisatie is een manier om de stilte in jezelf te ervaren. Tijdens een visualisatie 
luisteren kinderen met gesloten ogen naar een verhaaltje. Kinderen laten tijdens dit 
verhaaltje hun fantasie de vrije loop en belanden in een voor hen veilige interne wereld. 
Een wereld waarin ze even stil staan en kunnen ervaren wat ze op dat moment voelen. Een 
moment in stilte helemaal van henzelf. Helemaal prettig wordt het om nadien te gaan 
schilderen of tekenen over wat ze gezien hebben in hun eigen stille wereld.  
 
Luisteren naar een kaarsje 
 
Als je ’s avonds voor het slapengaan - of ’s ochtends voor het ontbijt - al of nog even van de 
heiligheid van de nacht wil genieten, kan het prettig zijn om in je gezin tijd te maken voor 
het aansteken van een kaarsje en samen te luisteren naar het zachte dansen van het 
vlammetje. Het is een klein gebaar met een groot effect op de stilte-beleving van kinderen. 
Betrek hen bij het aansteken van het kaarsje door hen bijvoorbeeld de lucifer te laten 
uitblazen en met die uitademing meteen de juiste sfeer te creëren voor dit kleine stilte-
moment.  

Herhaling en variatie 

Voor alle stilte-spelletjes geldt: oefening baart kunst en variatie houdt het leuk voor 
kinderen. Als je vaak stilte-spelletjes doet met je kind, gaat het op de duur in hun systeem 
zitten. Stapje voor stapje raakt het kind dan steeds meer vertrouwd met een stilte moment 
zonder deze vervolgens (onbewust) te willen opvullen met geluiden. Een vaardigheid waar 
het kind de rest van zijn leven profijt van heeft. En jij als ouder net zo goed.  
 
Belangrijk!  
VOOR je de oefening doet, vul jij jouw energie-score in door het bolletje te 
kleuren dat voor jou  past bij volgende zin:  
 
“Het lezen of overwegen van de opdracht van de oefening geeft me op dit moment…” 

O helemaal géén energie (ik heb hier helemaal géén zin in) 
O weinig energie (ik heb hier niet veel zin, maar ik wil het proberen) 
O wel wat energie (ik ga het proberen, ik voel een beetje enthousiasme) 
O veel energie (ja, dit is het helemaal, hier word ik enthousiast van) 
 
Belangrijk! NA de oefening(en), vul jij opnieuw jouw energie-score in door 
het bolletje te kleuren dat voor jou  past bij volgende zin:  
 
“De oefening doen gaf me…” 
 
O helemaal géén energie (als in: ik vond het echt niet fijn en ben bekaf) 
O weinig energie (het was wel leuk voor mijn kind, maar zelf had ik er niet veel aan) 
O wel wat energie (ik vond de overgave aan de impulsen van mijn kind eigenlijk wel leuk) 
O veel energie (ik ben helemaal enthousiast over de Ja-zeg oefening, door eerst Ja te 
zeggen stroomt ons gezinsleven vlotter dan zonder deze Ja-zeg-momentjes) 



Na het doen van de oefening noteer je hieronder wat het met je doet om met je kinderen 
meer aandacht te schenken aan het beleven van stilte. Waar heb je behoefte aan na de 
oefening? Waar heeft je kind behoefte aan? Wat merk je bij je kind? Wat merk je bij jezelf? 
Wat zie je aan de lichaamstaal van je kind? Alles wat je opmerkt bij jezelf en bij je kind, 
kan je hier noteren.  

 

Wil je graag deze Ouder Kind Oefening delen met andere ouders? 
Dat mag zèker, mits bronvermelding van de website 

www.wakkerouderschap.be

http://www.wakkerouderschap.be
http://www.wakkerouderschap.be



