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Anie zi. :ane

Mensen zijn verschillend. We zien dat aan de buitenkant,
aan het uiterlijk. Ik verschil van andere mensen door:

o grootte
o kLeur huid
0

We merken het ook aan andere dingen. Ik verschil van anderen door:

o mijn gewoonten
o gedrag
o meningen
0 gevoeLens
o vriendschap tonen
0

Je zou kunnen zeggen dat mensen naast een buitenkant ook een binnenkant hebben.
Mensen zijn aLLemaaL verschiLlend: niet één mens is hetzeLfde van alle bewoners van deze
aarde. Dat is eigenLijk heeL bijzonder. Mensen zijn uniek. Dat komt doordat iedereen zich een
beetje anders ontwikkeLt in de loop van zijn Leven.

Wat meespeeLt:
1. je aanLeg: erfeLijke factoren, chromosomen, DNA, genen in een uniekecombinatie
2. je omgeving: opvoeding door je ouders, Leraren, vrienden, buren, tv, radio, krant, enz.

o gemiddeLd
o gemiddeLd
o gemiddeLd
o gemiddeLd
o gemiddeLd
o gemiddeLd
o gemiddeld
o gemiddeld
o gemiddeld
o gemiddeld

o matige
o matig
o matig
o matig
o matig
o matig
o matig
o matig
o matig
o matig
o matig
o matig

o zwakke
o zwak
o zwak
o zwak
o zwak
o zwak
o zwak
o zwak
o zwak
o zwak
o zwak
o zwak

o kleding
o sieraden
0

o kapseL
o ogen
0

—

/

Mijn aanleg: wat ik heb meegekregen in de wieg

o goed steL hersens 0 gemiddelde hersenen
o goed geheugen, weet veeL 0 gemiddeld geheugen
o ik kan goed organiseren
o ik kan goed pLannen
o Lichaam is goed ontwikkeld
o goede motoriek, bewegingen
o sociaal, goede omgang
o ga goed om met gevoelens
o goed ruimteLijk inzicht
o ik ben creatief
o ik ben soepel, flexibel
o kan goed tegen verandering
0
0
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r zijn: ge.r.•

Samen leven
Het gaat er in het [even altijd om dat je moet kunnen samenleven met anderen. Je kunt wel
in een oerwoud gaan wonen, of in Siberië, maar dan zou je dingen missen waarschijnLijk:
o aLlerLei spuLlen: pc, gameboy, playstation, tv, kleding, pizza’s, gsm, enz.
0 allerlei contacten: mensen die iets voor je doen, hulp geven, enz.
o manieren van [eren: scholing, onderwijs, enz.
o veiligheid en zekerheden, bescherming, enz.
0
0
0

De samenleving
Mensen zijn bij elkaar gaan wonen omdat het voordelig is voor iedereen. Er zijn specialisten
voor allerlei dingen die je nodig hebt, zoals: tandarts, arts, hoefsmid, leraar, kok, program
meur, vuilnisman, monteur, bakker, opticien. Daardoor hoef je niet
overal verstand van te hebben en dat is handig.

Ik kwam tot nu toe aan spullen doordat: t
o ik er een klusje voor deed
o ik werk had, vakantiewerk ~
o ik het gewoon kreeg
o ik iets van mezelf ruilde
o ik jarig was en een cadeau kreeg
0
0

Vroeger was er ruilhandel, nu is er geld om diensten en spullen te kunnen kopen.
Ik denk in de toekomst geld te verdienen door:
0
0

Mijn moeite met anderen
Omdat alle mensen verschillend zijn en met zo velen moeten samenleven, zijn er regels uit
gevonden. Zo hoopt men dat het goed gaat. Wat is voor mij een probleem:?

o ik heb die regels niet gemaakt 0 ik heb er geen zin in regels te volgen
o ik maak zelf weL uit wat ik doe 0 veel regels zijn stom en onnodig
0 ik vind niet iedereen aardig 0 ik snap veel mensen niet
0 ik wil niks met mensen te maken hebben 0 ik heb geen behoefte aan contact
0 ik ben mijn eigen baas 0 ik maak mijn eigen regels wel
0 0
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