Scenario’s rollenspel

Je bent op een feestje. De ouders van je vriend of vriendin zijn niet thuis en er
wordt een blikje bier doorgegeven. Jij wil hier eigenlijk niet aan meedoen...
Op een familiefeest vraag je limonade (of iets anders). Je leuke tante (of oom)
geeft je een Breezer: “Dit moet je eens proeven, ik kocht het speciaal voor jou!
Het smaakt als limonade”. Jij weet wel beter…
Je hebt schoolcorvee en je bent het plein aan het opruimen. Het is rustig op het
plein. Dan loop je langs de fietsenstalling. Eén van je vrienden stelt voor om de
banden van een fiets leeg te laten lopen. Je voelt je hier eigenlijk niet zo prettig
bij…
Je hebt een geweldig weekend gehad: je hebt namelijk kaartjes gekregen voor
een popster waar je een grote fan van bent. Je hebt heel veel zin om er in de
weekendkring over te vertellen. Maar dan kom je op school en hoor je vrienden
en vriendinnen praten: ze vinden de popster die jij leuk vindt heel stom! De
weekendkring start…
Je loopt met een groepje vrienden / vriendinnen op straat. Eén van je vrienden
stelt voor om te gaan belletje lellen bij huisnummer 10. Jij weet echter dat daar
een oude mevrouw woont die slecht ter been is en je wil hier eigenlijk niet aan
mee doen…
Je loopt na schooltijd met een groepje door de school. Jullie zijn op weg naar
huis en jullie komen langs de keuken. Daar staat een doos chocolaatjes. Eén van
jullie pakt de doos chocolaatjes. “Dat is leuk/ lachen” zegt hij/zij. Hij/zij geeft de
spullen aan jou….
Je mag van je ouders voor het eerst naar een verjaardagsfeest van een
klasgenoot. Er komt een superleuke jongen (of meisje) op jou af. Hij of zij vraagt
of je een sigaretje wilt. Iedereen om je heen staat te roken. Eigenlijk wil je dit
niet maar je wilt de jongen/ het meisje wel heel graag beter leren kennen…
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