Over het Vakantie-doe-boek
Hallo,
Wat leuk dat je het Gedachte-Kracht Vakantie-doe-boek gevonden hebt! Ik
hoop dat jij (en/of je kinderen) er veel plezier aan zullen beleven.
Het Vakantie-doe-boek is gebaseerd op het vrolijke boek 'Gedachte-Kracht,
voor als je nieuwsgierig bent naar wat je gedachten voor je kunnen doen'. Dit
boek is te bestellen voor €10,= (exclusief verzendkosten), of gratis te
downloaden op de website www.gedachte-kracht.nl.
Verder is er een Gedachte-Kracht Facebookpagina, waar je uiteraard van
harte welkom bent!
Een paar praktische tips:
• Dit is handig om naast het boekje mee te nemen: potlood, gum,
kleurpotloden, schaar, lijm en stevig (gekleurd) papier. Voor het minitheater heb je ook nog lange satéprikkers, plakband en een stukje touw
nodig.
• Hecht de blaadjes op een speelse manier aan elkaar door linksboven te
perforeren en er een gelukspoppetje doorheen te halen.
• Haal bij de kantoorboekhandel een klembord, of geef een stevig stuk
karton en een knijper erbij. Zo kun je ook achterin de auto of op het
strand aan de slag.
• Print het vakantie-doe-boekje enkelzijdig. Op de achterkanten kun je
tekenen, galgje spelen, kamertje verhuren of boter-kaas-en-eieren
spelen.
Ik wil jullie van harte uitnodigen om foto's van knutsels en jullie bevindingen
en ideeën over het vakantieboek met mij te delen. Want ik vind het ontzettend
leuk om je mailtje te krijgen! Wil je erbij zetten of ik je foto of verhaal ook op
Facebook mag zetten? Mail naar: gedachte-kracht@bewustzijninbedrijf.nl
En dan nu de kleine lettertjes: Er geldt copyright voor de tekst en illustraties in dit vakantie-doeboek. Dat betekent dat je (delen van) de inhoud niet zomaar mag kopiëren, zonder erbij te zetten
waar je het vandaan hebt. Daar hebben we in Nederland afspraken over gemaakt in de wet. Je
mag het vakantieboek wel als geheel, zonder er iets in te veranderen, gratis downloaden (via
www.gedachte-kracht.nl) en printen. Je mag het boek wel weggeven aan anderen, maar je mag
het niet verkopen zonder mijn toestemming.

Ik wens je een hele fijne vakantie!
Hartelijke groeten,
Nicole Hage
schrijver en uitgever van het boek Gedachte-Kracht

Gedachte-Kracht
vakantie-doe-boek
voor urenlang speelplezier!

©www.Gedachte-Kracht.nl

Zoek de tien verschillen

Doolhof

Woordzoeker lichte gevoelens

AANDACHTIG
ENTHOUSIAST
GEAMUSEERD
GELUKKIG
HOOPVOL
KALM
LIEFDEVOL
NIEUWSGIERIG
ONTROERD
ONTSPANNEN
OPGELUCHT
OPGETOGEN
OPGEWEKT

OPGEWONDEN
OPLETTEND
RUSTIG
TEVREDEN
UITGELATEN
UITGERUST
VEILIG
VERLANGEND
VERRUKT
VERWONDERD
VOLDAAN
VRIENDELIJK
VURIG

Vul de letters die je overhoudt hier in:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Woordzoeker zware gevoelens

AFSTANDELIJK
BANG
BOOS
CHAGRIJNIG
DEPRESSIEF
ELLENDIG
GEFRUSTREERD
GEÏRRITEERD
HULPELOOS
KWAAD
MINACHTEND

MOE
ONGEDULDIG
ONGELUKKIG
ONGEMAKKELIJK
ONTMOEDIGD
ONVERSCHILLIG
SCHAAMTE
SLAPERIG
UITGEPUT
VERDRIETIG
ZENUWACHTIG

Vul de letters die je overhoudt hier in:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kruiswoordpuzzel van homoniemen
Homoniemen zijn woorden die twee betekenissen hebben. Bijvoorbeeld het
woord 'aarde' betekent: zwarte grond EN het is de naam van onze planeet.

Gedachteladder-spel
Wist je dat je gedachten voor je gevoel zorgen? Als je daar meer van
wilt weten, ga dan naar de website www.gedachte-kracht.nl, om het
boek 'Gedachte-Kracht' gratis te downloaden of te bestellen.
Met het gedachteladder-spel kun je jezelf trainen in het denken van
beter-voelende-gedachten. Je kunt je gevoel dus veranderen door
bewust fijnere gedachten te denken.
Zo doe je dat:
Pak of maak een tekening
van een ladder met tien
treden.
Op de onderste tree van
de ladder schrijf je de
gedachte die niet zo fijn
voelt.
Vind een gedachte die
voor jou beter voelt. Als je
deze gedachte denkt, voel
je je opgeluchter en fijner
dan bij de vorige
gedachte.
Op de tree erboven schrijf
je deze beter-voelendegedachte.
Vind vervolgens een
gedachte die nóg beter
voelt.
Ga daarmee door totdat je bovenaan bent.
Dit is de gedachteladder van Yessie.

Het is belangrijk dat je de beter-voelende-gedachte gelooft.
Anders houd je jezelf voor de gek. En dan werkt het niet.
Op het volgende blad staat een gedachteladder om zelf in te vullen.

Ik ben dankbaar voor...
Schrijf een lied of gedicht over dankbaarheid. Of maak een lijst of
tekening van dingen waar je dankbaar voor bent:

Relaxmomentjes
Vakantie is vaak een tijd dat je lekker kunt ontspannen. Met deze relaxmomentjes wordt je vakantie NOG relaxter.

Op het strand
Ga met je blote voeten in de branding staan en voel hoe je langzaam
wegzakt.
Maak moddertorentjes, door modder uit je hand op de grond te laten
druppelen. Maak veel torentjes of maak ze lekker hoog.

In de auto
Kijk rond en kies iets uit, bijvoorbeeld de achterkant van de stoel voor
je. Blijf er rustig naar kijken en probeer drie (of meer) dingen te
ontdekken die je nog niet eerder hebt gezien. Bijvoorbeeld de kleur van
de naad of een bobbel. Kies dan een nieuw voorwerp om nieuwe
dingen aan te ontdekken.

In de rij voor de kassa, wc of achtbaan
Stel je voor dat je een boom bent. Er groeien worteltjes uit je voeten.
Steeds dieper en dieper de aarde in. Je handen worden takken met
blaadjes. Daar blaast de wind doorheen. En als de rij beweegt, dan ben
je een wandelende boom.

Overal
Let op je adem. Voel hoe je buik beweegt als je ademt. En voel de lucht
door je neus en/of mond naar binnen en buiten stromen. Misschien krijg
je zin om even te zuchten. Als je diep en rustig ademhaalt word je NOG
relaxter.

Samen
Masseer of kriebel elkaar zachtjes op elkaars rug of hoofd. Dat kan met
je handen, een (nat) washandje of rol een plastic bekertje heen en
weer. Let erop dat de ander het wel echt fijn vindt. Anders is het niet
meer relaxed.

Sudoku
In elke rij EN in elke kolom van de puzzels mogen de getallen 1 tot en
met 4 (of 6) maar één keer voorkomen. In de kleine vakken, binnen de
dikke lijnen mag elk getal ook maar één keer voorkomen.

Hersenkrakers
1) Hoeveel kleine en grote vierkanten kun je vinden in dit figuur?

2) Hoe kun je het voor elkaar krijgen, om op de voorkant EN de
achterkant van een strook papier een rechte lijn te trekken, zonder je
potlood van het papier te halen en zonder het papier om te draaien? Je
lijn eindigt op de plaats waar je begonnen bent.
Tip: gebruik een stukje plakband, lijm, paperclip of een nietje.

3) Hoeveel keer komt het cijfer 9 voor in de cijferreeks 0 tot en met 100?

4) Welk dier bestaat voor 3/4 deel uit wol?

5) Twee jongens zijn geboren op 8 mei 2004, om 12 uur 's middags. Ze
zijn in hetzelfde ziekenhuis geboren, in dezelfde kamer en ze hebben
dezelfde ouders. Ze hebben geen andere broers. Toch is het geen
tweeling. Wat is er aan de hand?

6) Kun je drie opeenvolgende dagen opnoemen zonder de volgende
woorden te gebruiken: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag?

Maak de tekening af

Kleurplaat

Kleurplaat

Teken je lievelings(fantasie)dier

Mandala tekenen
in het midden van het vel zet je een punt: ●
Daaromheen teken je een cirkel Ο
En aan de rand van de cirkel teken je 8 streepjes ▬
Nu is het 'zaadje', het midden van je mandala klaar.
Zo doe je dat:

Wacht rustig tot er een figuurtje in je opkomt en teken dit 8 keer rond de
cirkel, terwijl je je blad steeds een stukje draait.
Bijvoorbeeld:
Nadat je het begin gemaakt hebt, komt 8 keer, rondom de letter C
en daarna rondom de letter V.

Een ander voorbeeld is:
Nadat je het begin gemaakt hebt, komt 8 keer, rondom kleine cirkels
daarna boogjes, dakjes, driehoekjes en een golflijntje.

o,

Zo laat je de mandala stap voor stap groeien.
Blijft dit op je gemak doen, totdat je vindt dat de mandala klaar is. Kleur
hem in. Op de volgende bladzijde staat het beginnetje alvast. Veel
plezier!

Op YouTube staat een prachtig filmpje hierover. Zoek op 'How to grow a mandala' of ga naar deze
pagina: http://www.youtube.com/watch?v=g16B64myG-E

Teken hier jouw eigen mandala

Memoryspel
Teken en kleur steeds 2 dezelfde gezichtjes. Bijvoorbeeld boze, blije,
verbaasde, verdrietige en lachende gezichtjes. Plak dit blaadje op een
stevig vel gekleurd karton, zodat je er aan de achterkant niet doorheen
kunt kijken. Knip uit en klaar is je memoryspel!

Mini-theater
Maak je eigen mini-theater! De figuren onderaan deze bladzijde zijn om
in te kleuren en uit te knippen. Op de volgende bladzijde vind je nog
meer uitknipplaatjes en ook het podium van je theater.
Plak allebei de blaadjes op stevig papier of karton, als je ze hebt
ingekleurd. Knip alle figuurtjes uit. Knip langs de randen van de
gordijnen en de vloer om je podium af te maken.
Als je wilt, kun je met plakband lange satéprikkers achterop de
poppetjes plakken, om ze aan vast te houden. Als je voorzichtig gaatjes
prikt bovenaan je mini-theater, kun je het ophangen aan een touwtje.

Anti-verveel-lijst
Maak een lange lijst met dingen die je zou kunnen doen, als je je
verveelt. Want dan kun je niets bedenken, maar nu misschien wel!
•

bloemen plukken en drogen

•

...

•

iemand een kaart sturen

•

...

•

strips lezen
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een dans bedenken en oefenen

•

...

•

koekjes bakken
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Wat is de geheime boodschap?
Gebruik van elk derde woord de eerste letter en vind de geheime
boodschap.
Voorbeeld: Het is heel leuk om achterstevoren over de lijn te gaan
lopen, net als Otto.
Wordt het woord: 'hallo'
Wat is de geheime boodschap in deze tekst?
Het is zeker dat iedere ochtend de pluizige katten op de uitkijk staan. Ik
noem de katten Joker, Kongo en Engerd. De eerste, zwarte kater heeft
een witte streep langs zijn neus. Fantastisch is het ook om de oren van
smakelijke kattenkopjes op te eten. Bak dan eerst koekjes met nootjes.
Pinda's zijn geweldig. Ze zijn erg lekker en heel zout vaak. Een rozijn
kan in je koek, maar ook wel een smartie om bovenaan je koek oortjes
te maken. Ooh... Dacht je dat ik kattenoren smikkel. Nee hoor. Cake
vind ik heerlijk, maar kattenkopkoekjes absoluut lekkerder, met pinda's
als ogen. Soms als ik thuis ben is uitrusten met een rond koekje erg
eenvoudig. Gewoon lekker niksen.

De geheime boodschap is:

__ ___ __ ____ ___ ___
_______ _________
______

Mysterieuze mysteries
Lees één van de vijf onderstaande mysterieuze mysteries voor aan
iemand anders, of aan een paar mensen. Het is de bedoeling dat de
anderen raden wat er precies aan de hand is, door het stellen van
vragen aan jou. Ze mogen ALLEEN vragen stellen waarop het antwoord
JA of NEE is. Je kunt zelf spieken bij de oplossingen, om het antwoord
te vinden.

Eerste mysterieuze mysterie
Noortje maakt met haar ouders een bergwandeling. De lucht is stralend
blauw en ze horen het rommelende geluid van onweer. Ze gaan er snel
vandoor. Wat is er aan de hand?

Tweede mysterieuze mysterie
Luuk eet een klein pepermuntje op, dat hij op de grond heeft gevonden.
Als zijn vader dat ziet, rent hij naar buiten en trekt Luuk met zich mee.
Wat is er aan de hand?

Derde mysterieuze mysterie
Joris wordt steeds door zijn broer Karel geduwd. Hun moeder zegt er
niets van en likt Joris over zijn buik. Wat is er aan de hand?

Vierde mysterieuze mysterie
Bert maakt met zijn grote broer Erik en grote zus Liza een wandeling
door het bos. Het begint steeds harder te sneeuwen en ze schuilen in
een grot. Achterin de grot is het heel erg donker. Bert vraagt:"Komen
jullie ook op dit lekkere zachte bankje zitten?" Erik schrikt enorm. Wat is
er aan de hand?

Vijfde mysterieuze mysterie
Sanne gaat naar een feest van haar vriendin Maria. Als ze bij het huis
van haar vriendin aankomt is het huis donker en verlaten. Ze gluurt door
het raam naar binnen en ziet een onbekend meisje in een rode plas op
de grond liggen. Wat is er aan de hand?

Spelletjes met pen en papier
De achterkant van de blaadjes van dit vakantie-doe-boek zijn leeg!
Gebruik ze voor: Mandala's, gedachteladders, anti-verveellijstjes,
tekeningen, verhalen, liedjes, raadsels, rebussen of gedichten. Of voor
één van de volgende spelletjes:

Boter-kaas-en-eieren
Spel voor 2 personen. Teken 9 vakjes met 4 lijnen, zo:
Tekenen om de beurt een figuurtje in een vakje.
De één tekent rondjes, de ander kruisjes.
Wie drie dezelfde figuurtjes op één rij heeft (recht of
schuin), die wint.

Kamertje verhuren
Spel voor minimaal 2 personen. Teken 10 stippen op een rij, met steeds
ongeveer anderhalve centimeter tussen de stippen. Maak daar precies
onder nog negen rijen van elk 10 stippen, totaal 100 stippen. Je hebt nu
een stippenvierkant van ongeveer 13 bij 13 centimeter.
Om de beurt zetten de spelers een streepje tussen 2 stippen die naast
elkaar liggen. Van boven naar beneden, of van links naar rechts, niet
schuin. De speler die het lukt om een vierkantje tussen 4 stippen, die
direct naast elkaar liggen, dicht te maken, heeft een 'kamertje' en zet
hier de eerste letter van zijn naam in. In totaal krijg je 81 kleine vierkante
kamertjes. Als je een kamertje hebt gemaakt, mag je meteen nog een
streep zetten. Wie de meeste kamertjes heeft, wint.

Omvouwpoppetjes tekenen
Spel voor minimaal 2 personen. Ieder tekent een hoofd bovenaan een
(klein) leeg velletje papier, zonder het te laten zien aan de anderen.
Vouw het hoofd naar achteren, zodat alleen een klein stukje van de nek
te zien is bovenaan het omgevouwen blad. Iedereen schuift de tekening
door naar zijn rechterbuurman. Iedereen tekent nu een lichaam en
vouwt dit naar achteren, zodat alleen de strepen van de heupen te zien
zijn. Geef door en teken tenslotte benen en voeten.
Je kunt de poppetjes ook groter maken, door te beginnen met een hoed
en bijvoorbeeld de benen en voeten apart te doen.

Oplossingen
Zoek de tien verschillen
1 vlinder links van zon; 2 aantal zonnestralen; 3 kleur spin; 4
stippen op linkervleugel vlinder op hoofd; 5 blaadje aan steel
bloem links; 6 glimlach van jongen; 7 lengte van broekspijp
jongen; 8 aantal lades in de kast; 9 plek op kast van glaasje
limonade; 10 kleur van voelsprieten lieveheersbeestje

Woordzoeker lichte gevoelens
(rechts, naar beneden, richting)
AANDACHTIG(14,5, naar beneden)
ENTHOUSIAST(15,4, naar links)
GEAMUSEERD(10,12,naar links)
GELUKKIG(5,2, naar rechts)
HOOPVOL(13,9, naar beneden)
KALM(4,10, omhoog)
LIEFDEVOL(9,15, naar links)
NIEUWSGIERIG(12,12, omhoog naar
links)

ONTROERD(15,7, naar links)
ONTSPANNEN(10,11, naar links)
OPGELUCHT(1,13, naar rechts)
OPGETOGEN(1,14, naar rechts)
OPGEWEKT(4,6, naar rechts)
OPGEWONDEN(15,12, omhoog)
OPLETTEND(13,10, naar links)
RUSTIG(10,1, naar rechts)
TEVREDEN(11,3, naar links)
UITGELATEN(2,1, naar beneden)

Doolhof

UITGERUST(5,1, naar rechts)
VEILIG(10,15, naar rechts)
VERLANGEND(1,3, naar beneden)
VERRUKT(5,9, naar rechts)
VERWONDERD(5,8, naar rechts)
VOLDAAN(3,5, naar beneden)
VRIENDELIJK(3,5, naar rechts)
VURIG(3,5, omhoog)

zin van de letters die overblijven: als iets lukt voelt dat fijn
Woordzoeker zware gevoelens
(rechts, naar beneden, richting)
AFSTANDELIJK(1,3, naar rechts)
BANG(13,11, naar links)
BOOS(13,10, naar links)
CHAGRIJNIG(10,13, naar links)
DEPRESSIEF(12,7, naar links)
ELLENDIG(8,11, naar links)
GEFRUSTREERD(15,12, omhoog)

GEÏRRITEERD(11,5, naar links)
HULPELOOS(5,4, naar rechts)
KWAAD(5,8, naar links)
MINACHTEND(10,1, naar links)
MOE(13,1, naar beneden)
ONGEDULDIG(2,6, naar rechts)
ONGELUKKIG(13,15, omhoog naar links)
ONGEMAKKELIJK(13,9, naar links)

ONTMOEDIGD(13,2, naar links)
ONVERSCHILLIG(14,13, omhoog)
SCHAAMTE(14,8, naar links)
SLAPERIG(6,12, naar rechts)
UITGEPUT(2,10, naar rechts)
VERDRIETIG(1,15, naar rechts)
ZENUWACHTIG(11,14, naar links)

zin van de letters die overblijven: gelukt je hebt de oplossing gevonden
Kruiswoordpuzzel van homoniemen
Van links naar rechts 1. kop 4. stop 6. bloem 7. want 9. weer 12. vorst 13. bel 17. neus 19. licht 20. haar 21. pak 22. heet 23.
graaf 25. pad 28. bank 29. tocht 31. monster 32. vlieg 33. maal
34. kussen 35. weg
Van boven naar beneden 2. pitten 3. pop 5. kam 6. boer 8. toets 10. koper 11. blik 13. bot 14. week 15. slot 16. schaar 18.
schroef 20. haring 21. punt 24. arm 26. zeil 27. blad 28. bal 30. trekker 32. vier
Sudoku

Zet je potlood op één punt op het papier
en trek een rechte lijn in de lengte van de
strook. Blijf het papier volgen en de lijn
trekken totdat je weer bij het begin bent
aangekomen. Deze gedraaide ring heeft
een speciale naam: Möbiusband
3) 20 keer. Het zijn 19 getallen, maar de
9 komt dubbel voor in het getal 99: 9-1929-39-49-59-69-79-89-90-91-92-93-9495-96-97-98-99
4) Een wolf. 3 van de 4 letters vormen
het woord 'wol'.
5) Het is een drieling, ze hebben een
zus.
6) gisteren, vandaag en morgen

pepermuntje heeft laten vallen. Hij denkt
dat een tabletje is van oma. Oma
gebruikt tabletjes als ze last heeft van
haar hart. Gisterenavond was oma op
bezoek en ze heeft er weleens één
verloren, omdat ze zo klein zijn. Die
tabletjes zijn levensgevaarlijk voor
kinderen. De vader van Luuk denkt dat
Luuk een gevaarlijk tabletje heeft
opgegeten en neemt hem direct mee
naar het ziekenhuis.
3) Joris en Karel zijn kittens, pasgeboren
poesjes. Ze duwen elkaar om een goed
plekje te vinden om melk bij hun moeder
te drinken. Moederpoezen likken hun
kittens vaak over hun buik om het buikje
Wat is de geheime boodschap?
te masseren.
Zo kun je zelf ook een geheime
4) Erik beseft zich dat Bert niet op een
boodschap sturen
zacht bankje zit, maar waarschijnlijk op
een beer. In de winter houden beren
Mysterieuze mysteries
graag hun winterslaap in een donkere
1) De berg waar Noortje met haar ouders grot.
Hersenkrakers
op wandelt is niet zomaar een berg. Het 5) Sanne is te laat op het feest. Op het
1) 100 vierkanten in totaal: 40 van 1x1, 28
laatste moment is besloten om Maria's
van 2x2, 18 van 3x3, 10 van 4x4, 4 van 5x5 is een slapende vulkaan! Als ze een
rommelend geluid horen, terwijl het weer feest te vieren in een gehuurde
2) Maak de strook papier op een speciale
juist mooi is, beseffen ze zich dat de
discozaal. Iedereen is al weg. Maar één
manier dicht. Breng de uiteinden naar
vulkaan actief geworden is. Ze zijn bang van de vriendinnen van Maria, die Sanne
elkaar toe, als een grote ring. Voordat de
dat de vulkaan zal uitbarsten en gaan er nog niet kent, wilde niet mee en ging op
uiteinden aan elkaar vastmaakt, draai je
het zachte vloerkleed TV zitten kijken.
één van de twee uiteinden een halve slag. vlug vandoor.
2)
De
vader
van
Luuk
weet
niet
dat
de
Toen ze in slaap viel gooide ze per
Je hebt nu een ring met een kronkel erin.
zus van Luuk per ongeluk een
ongeluk tomatensoep om.

