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Vuurvliegje – Een een lichtje voor jezelf en een ander
Wat leuk dat je aan de slag gaat met Vuurvliegje!

Deze werkbladen zijn bedoeld voor kinderen, ouders en scholen. Ze horen bij het boek Vuurvliegje
(www.vuurvliegje.info) maar zijn ook zonder het boek te gebruiken.
Op de werkbladen staan 5 verhaaltjes met daarbij een korte opdracht. De thema’s die aan de orde
komen zijn:
•
•
•
•
•

Wie wil je worden?
Wat heb jij meegemaakt?
Wanneer voel jij je fijn?
Omgaan met emoties
Iets voor iemand anders doen

Daarnaast zijn er nog opdrachten die bij de verhalen uit het boek horen:
•
•
•
•
•
•
•

Omgaan met verdriet
In de steek gelaten worden
Liefde
Je hart
Durven en doen
Wie zijn belangrijk voor jou?
Wat wil je later worden?

De opdrachten zijn bedoeld om na te denken over jezelf. Er is geen goed of fout. Je kunt de
opdrachten alleen doen of samen met een groep.
De opdrachten en verhaaltjes zijn eigendom van vuurvliegje.info en mogen niet zonder toestemming
verspreid of gebruikt worden. Deze werkbladen zijn niet bedoeld voor commercieel gebruik.
We wensen je veel plezier. Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen via
training@vuurvliegje.info

Met hartelijke groet,
Het team van vuurvliegje.info
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Werkblad 1: Wanneer voel jij je fijn?
Sloffen
Het vuurvliegje en de pissebed zaten samen op de bank. Ze hadden allebei een kopje thee en het
vuurvliegje had haar lampje aan, maar niet te fel. Buiten waaide het en af toe hoorden ze regen. De
pissebed knorde tevreden.
Het vuurvliegje keek om zich heen en zag opeens een witte cirkel om de bank getekend op de grond.
Ze wees ernaar. ‘Wat is dat?’
‘Dat is krijt’, zei de pissebed ‘Dat heb ik gedaan.’
Het vuurvliegje bestudeerde de witte lijn. ‘Waarom?’
‘Dat is mijn comfortzone’, zei de pissebed. ‘Binnen de cirkel’
‘Com-fort-zo-ne.’ Het vuurvliegje herhaalde het langzaam en keek blijkbaar zo verward dat de
pissebed begon uit te leggen. ‘Dat is de plek waar ik me veilig voel, waar ik me prettig voel. Het is
waar iedereen is die ik ken.’
De pissebed schonk nog een beetje thee bij. ‘Het is waar ik doe wat ik al kan. Het is waar ik onder een
dekentje op de bank zit met sloffen aan.’
Het vuurvliegje keek naar een berg sloffen in de hoek verderop bij de deur.
‘Nou ja ik heb niet altijd sloffen aan als ik in mijn comfortzone zit hoor’, zei de pissebed. ‘Alleen als ik
koude voeten heb.’
Het vuurvliegje ging staan midden in de cirkel. ‘Dus dit is binnen je comfortzone?’
‘Ja’, zei de pissebed.
Het vuurvliegje zette een stapje buiten de rand. ‘En hier?’
‘Nee daar niet.’
Het vuurvliegje ging nét buiten de rand staan aan de andere kant, bij het raam.
‘Nee ook niet, daar tocht het.’
Het vuurvliegje liep terug naar de bank en nam een slokje thee. ‘Lekker, kamille?’
De pissebed knikte.
‘En kom je ook wel eens uit je comfortzone?’ vroeg het vuurvliegje.
‘Waarom zou je dat willen?’ zei de pissebed.
Het vuurvliegje keek om zich heen. Het was lekker warm, er was thee, er was gezelschap, er waren
veel sloffen en er lagen ook nog koekjes op een tafeltje net binnen de comfortzone. Dat was een hele
goede vraag…waarom zou je dat willen?
Van buiten hoorden ze ineens geroep en gelach. ‘De zon schijnt weer, het is lekker hier. Gaan jullie
mee naar het strand? We hebben taart en spelletjes en we gaan een groot vuur maken!’ Daarna
hoorden ze een hoop gezoem. De bijen waren op pad. Het klonk heel gezellig.
Aarzelend keek de pissebed naar de witte lijn.
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Uitleg
Comfortzone. Een moeilijk woord voor een plek waar je je fijn en veilig voelt. Dat kan een echte plek
zijn, bijvoorbeeld thuis op de bank. Maar het kan ook een plek zijn in je hoofd, bijvoorbeeld een
mooie herinnering. Het kan ook iemand zijn bij wie je je veilig voelt, bijvoorbeeld je ouders of een
vriend.
Het is belangrijk dat je weet wanneer jij je fijn voelt, want dan kun je daar altijd heen als je bang of
verdrietig bent.
Opdracht over de tekst
Waarom zou de pissebed tóch een keertje buiten zijn comfortzone willen komen?
Opdracht voor jezelf
Waar, wanneer of met wie voel jij je fijn? Hoe ziet die plek eruit? Hoe ziet die herinnering eruit? Of
wat doet die persoon dat jij je fijn voelt?
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Werkblad 2: Wie wil jij worden?
Metamorfose
‘Help eens even, vuurvliegje’, riep de kikker omhoog toen hij het vuurvliegje langs zag vliegen. Het
vuurvliegje landde naast de kikker op de waterkant. De kikker zat bij het riet op de kant en probeerde
zichzelf in een rood geruite deken te rollen. Maar iedere keer ging de deken weer los en staken de
lange poten van de kikker naar buiten. Het vuurvliegje zag dat de kikker bijna met deken en al het
water in rolde en vroeg: ‘Wat ben je aan het doen?!’
‘Ik ben een cocon aan het maken’, zei de kikker.
‘Waarom?’ vroeg het vuurvliegje.
‘Ik ga een leeuw worden, denk ik. Of misschien een vos’, zei de kikker.
Het vuurvliegje was stil en keek de kikker niet begrijpend aan.
‘De rups heeft dat laatst ook gedaan. Die ging een tijdje in een cocon en werd een mooie vlinder. Een
metamorfose heet dat.’ De kikker probeerde de deken wat strakker aan te trekken en gaf het toen op.
‘Help dan even, als het niet strak zit, dan werkt het niet.’
Het vuurvliegje had zoveel vragen. Ze vroeg zich bijvoorbeeld af waarom de kikker een leeuw wilde
worden. Maar de kikker keek nogal ongeduldig.
‘Volgens mij werkt dat niet zo’, zei het vuurvliegje.
‘Welles’, zei de kikker.
‘Nietes’, zei het vuurvliegje.
‘De rups kon het ook’, zei de kikker.
‘Maar jij bent geen rups’, zei het vuurvliegje.
‘Nee’, zei de kikker ‘Maar ik heb het wel eerder gedaan, ook al herinner ik me daar niet zoveel meer
van. Ik was een kikkervisje. Bruin met zo’n dikke kop. En ineens had ik poten en werd ik een kikker.’ Hij
strekte zijn poten.
‘Ja dat is waar’, zei het vuurvliegje peinzend. ‘En hoe heeft de rups dat dan gedaan?’
‘Dat wist hij niet meer. Jammer he?’, zei de kikker. ‘Maar ik heb gezien dat hij een cocon maakte en
daar een hele tijd in ging. En daarna was ‘ie een vlinder. Ik denk dat je alles kan worden wat je wil in
zo’n cocon, als je maar graag genoeg wil.’
Het vuurvliegje knikte. Misschien wel ja.
‘Dus help even zodat de deken goed strak zit.’
Het vuurvliegje hielp de kikker om zich in de rollen in de deken en zich te verstoppen in het riet.
De kikker was niet zo goed verstaanbaar door de deken toen hij zei: ’Ik maak me alleen een beetje
zorgen over dat ik dan zo lang niet kan eten en drinken. Dat lijkt me best zwaar.’
‘Ja dat lijkt me ook wel zwaar’, zei het vuurvliegje.
‘Wil jij af en toe even kijken of het goed met me gaat?’ vroeg de kikker aarzelend en hij bewoog een
beetje in de deken.
‘Tuurlijk’, zei het vuurvliegje ‘Ik kom morgen wel even een broodje ei brengen en een glas limonade.’
‘Fijn’, zei de kikker ‘Dan metamorfoos ik mezelf nu naar een leeuw. Ik zie je morgen.’
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Opdracht over de tekst
Denk je dat de kikker in een leeuw kan veranderen? Waarom wel of niet?
Opdracht voor jezelf
We willen allemaal wel eens iemand anders zijn. Sommige mensen weten precies wat of wie ze later
willen worden. Wie of wat zou jij willen worden? En waarom?
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Werkblad 3: Wat heb jij meegemaakt?
Rugzak
Het vuurvliegje vloog vroeg in de morgen over de hei. Het waaide vrij hard en het was een gure dag.
Ze keek omhoog, maar zag geen zon, alleen wolken. Beneden zich zag ze een mier lopen. Hij kwam
niet erg snel vooruit en zijn sprieten waaiden in de wind.
Het vuurvliegje vloog naar de mier toe en keek naar hem. Hij droeg een grote rugzak op zijn rug en
liep krom van het gewicht. De mier keek verdrietig. Hij zwoegde voort en hij zag eruit alsof hij het erg
warm had ondanks de kou. Aan de rugzak hingen allerlei dingen die rammelden bij elke stap die hij
nam. Uiteindelijk stopte hij, liet de rugzak vallen en ging op een steen zitten. Toen pas zag hij het
vuurvliegje, maar hij zei niets.
‘Wat is er, mier?’ vroeg het vuurvliegje, want het was duidelijk te zien dat het niet goed ging met de
mier.
‘Ik kom niet verder.’ zei de mier. ‘Het lukt me niet.’
Het vuurvliegje keek naar de rugzak van de mier die in het zand lag, net naast een struikje hei. Hij
puilde van alle kanten uit en er waren ook wat dingen uitgevallen. Een zak en een doos en wat
kleinere dingen.
‘Wat zit erin?’ vroeg het vuurvliegje en ze wees naar de rugzak.
‘Alles wat ik heb meegemaakt.’ zei de mier. Hij liet zijn schouders hangen.
‘Waarom neem je het mee?’ vroeg het vuurvliegje.
‘Omdat ik er niet vanaf kom’ zei de mier. ‘Ik heb ‘m al zo vaak achtergelaten. Zo vaak weggegooid.’
Het vuurvliegje keek vragend.
‘Hij voelt zwaar, maar als ik mijn rugzak niet heb, dan ben ik niet meer wie ik ben.’ zei de mier. Het
vuurvliegje knikte. Ze snapte het helemaal.
Nu keek de mier naar haar. ‘Waar is jouw rugzak dan? Draag jij niets mee?’
Het vuurvliegje glimlachte. ‘Jawel, heel veel zelfs.’ Ze deed haar rugzakje af. Het was klein en licht. Ze
deed het open en haalde er allemaal kleine pakjes uit. De rugzak was heel netjes ingepakt en er zat
veel meer in dan je op het eerste gezicht zou denken. Er zaten donkere en lichtgekleurde pakjes in.
‘Ik heb ‘m al zo vak in- en uitgepakt. Ik weet precies wat erin zit en waar.’ zei het vuurvliegje. ‘Nu kan
ik het makkelijk dragen.’
Ze keken allebei naar de rugzak van de mier. Een blaadje dwarrelde voorbij.
‘Zullen we samen eens kijken wat er in zit? En wat je nog nodig hebt en wat niet?’ vroeg het
vuurvliegje.
Ze pakte een klein doosje dat voor haar voeten was gerold toen de mier de rugzak had afgedaan.
‘Wat zit hier in?’
‘Ik heb geen idee’ zei de mier en hij pakte zelf een grote zak die er heel zwaar uit zag.
‘Maar dit is toen ik heel graag de allersterkste mier wou zijn en het niet lukte.’ Hij legde de zak weg.
‘En dit is van toen de kever heel boos op me was.’ Hij legde een zware doos opzij.
‘Wil je nog steeds de sterkste mier zijn?’ vroeg het vuurvliegje.
‘Nee’ zei de mier ‘Ik kan heel mooi zingen, dat vind ik veel leuker.’
‘En is de kever nog boos op jou?’ vroeg het vuurvliegje ‘Of ben jij nog boos op de kever?’
‘Nee’ zei de mier ‘We hebben laatst nog samen muziek gemaakt.’
‘Goed’ zei het vuurvliegje ‘Dan laten we die zware doos en zak achter.’ Ze gaf het doosje aan de mier.
‘Dan gaan we nu eens kijken wat hier in zit
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Uitleg
Iedereen maakt dingen mee in zijn leven. Leuke dingen en minder leuke dingen. De minder leuke
dingen draag je vaak met je mee, dan moet je er steeds aan denken en word je er verdrietig van. Het
kan helpen om erover te praten.
Opdracht over de tekst
Wat zit er in de rugzak van de mier? En waarom is de rugzak van het vuurvliegje lichter?
Opdracht voor jezelf
Maak een tekening van jouw rugzak en wat erin zit. Welke dingen heb jij meegemaakt die je soms
verdrietig kunnen maken?
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Werkblad 4: Omgaan met gevoel
Eb
Het vuurvliegje zat op het strand. Ze tekende zonnetjes in het zand met een takje en zat met haar
tenen in het water. De golven trokken zich langzaam terug terwijl de zon in de zee begon te zakken.
In de verte hoorde ze een klaagzang. Eerst heel zachtjes en toen iets harder. Het vuurvliegje legde het
takje neer en vloog naar het geluid toe.
Daar zwom een walvis. Of liever: daar lag een walvis. Hij keek niet blij. De walvis begon weer te
zingen en de tranen liepen over het gezicht van het vuurvliegje. Het was een prachtig, diep en helder
geluid. Een echo van al het leed van de wereld.
Het vuurvliegje riep naar de walvis: ‘Mag ik even zitten?’ De walvis knikte en stopte met zingen. Het
vuurvliegje ging op het hoofd van de walvis zitten, naast zijn oog zodat ze elkaar aan konden kijken.
‘Wat kun jij prachtig zingen!’ , zei het vuurvliegje. ‘Ik heb er kippenvel van gekregen.’ En ze stak haar
arm uit naar de walvis om het te laten zien, maar ze wist niet zeker of hij het zag.
‘Waarom zing je zo droevig?’ , vroeg het vuurvliegje.
‘Ik zit vast’, zei de walvis en hij probeerde te bewegen. ‘Muur en muurvast. En ik wil alleen maar
zwemmen.’
Het vuurvliegje vloog een rondje om de walvis heen voordat ze weer ging zitten.
‘Ja, ik zie het. Je ligt op een zandbank.’
De walvis begon weer te zingen en het vuurvliegje luisterde.
‘Maar het komt wel goed hoor’, zei het vuurvliegje. ‘Echt waar.’
De walvis was stil. ‘Nee hoor, dit is het einde’ , zei hij droevig. ‘Ik zit hier voor eeuwig vast. Tot het
einde der tijden.’ Hij probeerde zijn vin te bewegen. ‘Misschien wel langer.’
Het vuurvliegje klopte troostend op het hoofd van de walvis, maar ze wist niet of hij dat voelde. ‘Nu is
het eb en zit je vast. Maar geloof me, het wordt weer vloed en dan kun je weer zwemmen en vrij zijn.’
De walvis probeerde zich om te draaien en zwaaide zijn staart op en neer.
‘Maar dan moet je nu wel stil liggen, anders doe je jezelf pijn.’
De walvis liet een soort gromgeluid horen. Het klonk zeker niet zo mooi als het zingen.
‘Ik heb jeuk’ , zei de walvis. ‘Bij mijn rechter vin. En ik wil geen jeuk hebben tot het einde der tijden.
Of langer.’
Het vuurvliegje vloog naar de vin en krabde. ‘Hier?’ , vroeg ze. De walvis knorde.
Ze vloog weer terug en werd bijna uit de lucht gezwiept door de staart van de walvis. Die probeerde
weer los te komen uit het zand.
‘Lig nou stil, het komt goed. Je kunt de zee niet sturen’, zei het vuurvliegje.
Het werd al donker en ze deed haar lampje aan.
‘Dat is mooi’, zei de walvis en het vuurvliegje voelde dat hij een beetje ontspande.
‘Vertrouw je me?’ , vroeg het vuurvliegje en de walvis knikte.
‘Dan gaan we samen wachten op de vloed’ , zei het vuurvliegje.
‘Zullen we samen zingen? Maar dan wel iets vrolijks, anders moet ik steeds huilen.’
En ze zongen samen tot het weer licht werd. Het water steeg steeds iets meer. Toen de zon opkwam,
begon de walvis te drijven.
Het vuurvliegje vloog op en zwaaide naar de walvis. ‘Goede reis, vriend. En onthoud, soms als je vast
zit, dan moet je loslaten. En als het eb is, dan wordt het ook weer vloed.’
‘Ja, dat kun jij makkelijk zeggen. Ik zie jou niet zo snel vastzitten op een zandbank’, mopperde de
walvis. En hij zwom weg. Hij zwaaide met zijn staart naar het vuurvliegje, maar deed dit pas toen hij
ver genoeg was, zodat ze niet nat zou worden van het gespetter.
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Uitleg
Emoties zijn dingen die je voelt. Bijvoorbeeld blij zijn, verdrietig zijn en boos zijn. Soms kunnen
emoties heel sterk zijn en soms zijn ze zo weer weg. Gevoelens komen en gaan.
Opdracht over de tekst
Waarom denk jij dat de walvis verdrietig is?
Opdracht voor jezelf
Ben jij wel een heel erg verdrietig? Wat voel je dan? En ben je wel eens heel erg blij? Hoe voelt dat?
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Werkblad 5: Een lichtje voor een ander
Vuurvliegje
Ik ben een vuurvliegje
Een lichtje
In je leven
Als het donker is
Wijs ik je de weg
Een vonkje in de duisternis
Zodat je niet verdwaalt
Als je verdrietig bent
Dan kom ik naast je zitten, heel stil
En verlicht je tranen
Omdat ook die er mogen zijn
Als je eenzaam bent
Dan vlieg ik hartjes in de lucht
En dans ik om je heen
Zodat je niet alleen bent
Ook als je me niet ziet schijnen
Dan ben ik er
In je hart
Een lichtje als je het nodig hebt.
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Opdracht voor jezelf
Een vuurvliegje brengt een lichtje in het leven van anderen. Wat kun jij doen om iemand anders blij
te maken? Het mag iets heel kleins zijn.
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Opdrachten bij het boek Vuurvliegje
Deze opdrachten horen bij verhalen uit het boek Vuurvliegje.

Verhaal 1: Nee
Opdracht
Wat vind jij fijn als je verdrietig bent?
Schrijf een ‘gebruiksaanwijzing’ voor mensen om je heen. Wat moeten mensen vooral wel doen als jij
verdrietig bent en wat niet? Wil je bijvoorbeeld dat ze je troosten of ben je dan liever alleen?

Verhaal 2: Zon
Opdracht
Ben jij wel eens in de steek gelaten door iemand?
Wat zou jij tegen die persoon willen zeggen? Schrijf een brief aan deze persoon.

Verhaal 3: Oneindig
Opdracht
Liefde, er is al zoveel over geschreven. Je kunt liefde voelen voor je ouders, je familie en vrienden,
maar bijvoorbeeld ook voor je huisdier.
Wat betekent liefde voor jou? Schrijf er een kort gedicht over.

Verhaal 4: Gloed
Opdracht
Wat is volgens jouw je beste eigenschap? Waarom vind je dat?
Vraag 2 mensen die jou kennen wat zij jouw beste eigenschap vinden.

Verhaal 5: Schilderijtjes
Opdracht
Hoe ziet jouw hart eruit? Heeft het veel kleur of juist niet? Is het groot of klein?
Maak een schilderijtje van jouw hart.

Verhaal 6: Doen
Opdracht
Bespreek in een groep:
− Wat is het dapperste dat jij ooit hebt gedaan?
− En wat durf jij absoluut niet?

Verhaal 7: Sterren
Opdracht
Maak een tekening waarop iedereen staat die voor jou belangrijk is. Wie staat er dicht bij je en wie
staat wat verder weg?
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