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Hallo Soemva spelers,

Wat leuk dat jullie het Soemva pakket hebben opgevraagd! 

Het pakket bevat 3 kleine spelletjes, die bedoeld zijn om als ouder en kind samen te spelen. 
De 3 spelletjes zijn:

 ik voel, ik voel  tover soemva  soemva maakt mee 

De spelletjes worden op de volgende bladzijden uitgelegd. Voor elk spelletje kun je een aantal 
kaartjes uitknippen. Als je de kaartjes hebt uitgeknipt, kun nog steeds herkennen bij welk 
spelletje ze horen aan het spreekwolkje, sterretje of boek op het kaartje.

Door Soemva te spelen, oefenen kinderen hun sociaal emotionele vaardigheden. De Soemva 
spelletjes zijn leuk en simpel om te doen, en elk spelletje hoeft maar een paar minuten te 
duren. Jullie kunnen zelf kiezen hoe je de spelletjes afwisselt. Zowel ouders als kinderen 
kunnen eigenlijk nooit iets fout doen bij het spelen. Iederen minuut die jullie samen in het spel 
steken is positief, ongeacht hoe het spel verloopt. 

Heel veel speelplezier!

Team Soemva
speelsoemva@gmail.com

Laat je kind de leiding nemen bij het spelen, volg 
zijn of haar fantasie en reageer zo neutraal 
mogelijk. Alles is goed!

Vertrouw erop dat de simpelheid werkt, zolang je 
het spel samen speelt, en verwacht niet direct 
resultaat. Alles is goed, ook als je kind er niet 
meteen op reageert. 



Net als bij ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’, kan dit spel altijd en overal 
gespeeld worden. Kies een rustig moment, bijvoorbeeld voor of na het 
eten, voor het tanden poetsen of tijdens een wandeling. Dit is hoe het 
werkt: 

Eerst beslis je wie mag beginnen. Diegene bedenkt wat hij of zij voelt en 
zegt “Ik voel ik voel wat jij niet voelt, en dat is…”

Dan mag de ander gaan raden. Duurt het heel lang? Beeld jouw gevoel 
dan uit (trek een heel boos gezicht, of juist heel blij). Hier kun je ook de 
‘ik voel ik voel’-kaartjes voor gebruiken.

Als het gevoel geraden is kan met elkaar nog even besproken worden 
waarom je je zo voelt. Maar dat hoeft niet!

Daarna draaien de rollen om en speel je het spel opnieuw!
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Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze om uit te leggen hoe je je voelt bij ‘ik voel, ik voel’. 
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Soemva maakt van alles mee. Leuke, maar soms ook stomme dingen. Om 
zich niet rot te voelen vertelt Soemva over zijn ervaringen en tovert 
daarna de stomme herinneringen weg. Lukt jou dat ook? Speel Tover 
Soemva samen en op een moment dat het uitkomt. Iedereen kan mee-
doen!  Dit is hoe het werkt:

Pak allebei een ‘leuk deze week’ en een ‘stom deze week’ kaartje. Teken of 
schrijf een leuke ervaring en een stomme ervaring op de kaart.

Vertel elkaar wat er leuk en stom was.

Bewaar de leuke kaart in de leuke-dingen-envelop en versnipper de 
stomme kaart.

Pak dan de stofzuiker erbij, knip het Soemva masker uit, zet het masker 
op de slurf en zuig alle stomme snippers weg! 

Speel Tover Soemva ook eens op het moment dat er iets heel leuks of 
stoms gebeurt! 



Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze bij ‘tover soemva’.
Je kunt deze bladzijde natuurlijk zo vaak afdrukken als je wilt!



Knip het masker uit en schuif het over de stofzuigerslang. Zo zuigt Soemva alle stomme dingen op!



Knip en vouw deze envelop, en bewaar hier jouw ‘leuke dingen’ kaartjes in. 

verzamel hier al jouw leuke-dingen-kaarten!



In ‘Soemva maakt mee’ kan je Soemva uit allerlei situaties redden door het 
verhaal samen af te maken. Want Soemva  kan soms wel wat hulp gebruiken! Je 
speelt het spel met z’n tweeën en in 6 stappen. Tijdens elke stap kies je één van 
de kaartjes, die leg je op tafel. Bedenk je zelf iets veel beters? Dan mag dat 
natuurlijk ook!

rollen verdelen
Kies met behulp van de kaartjes met nummer 1 allebei een rol  in het verhaal. 
Een van de spelers is Soemva en de ander speelt iemand uit het leven van 
Soemva. Degene die Soemva speelt, leidt het verhaal. 

situatie kiezen
Wie Soemva speelt mag ook de situatie kiezen waarin Soemva zich bevindt. 
Bespreek samen wat er te zien is. Waar is Soemva? Wat is er gebeurd, denk je? 

ervaring delen
Vertel hoe Soemva zich voelt of wat hij denkt in de situatie door een kaartje met 
een gevoel te kiezen. 

De andere speler doet hetzelfde.

verhaal afmaken
Wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Wat gaat Soemva doen? Kies een 
kaartje met een reactie.

Hoe reageert de ander daarop?  Wat vinden jullie van dit einde?

Wissel ook eens van rol! Hoe het verhaal verloopt is afhankelijk van hoe Soemva 
zich voelt, met wie hij is en hoe ze allebei reageren op de situatie. Je kunt 
situaties dus heel vaak spelen en elke keer tot een nieuw einde komen! 
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Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze om 2 rollen te kiezen in ‘soemva maakt mee’.

soemva broertje soemva

zusje soemva vriendje soemva

vriendje soemva vriendje soemva

mamma soemva pappa soemva
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Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze om een situatie te kiezen in ‘soemva maakt mee’.
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Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze om een situatie te kiezen in ‘soemva maakt mee’.
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Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze om een situatie te kiezen in ‘soemva maakt mee’.
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Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze om aan te geven wat Soemva denkt of voelt in
‘soemva maakt mee’.

verdrietig

trots

boos

bang

blij

verveeld

verrast

enthousiast
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Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze om aan te geven wat de ander denkt of voelt in 
‘soemva maakt mee’.

verdrietig

boosblij

bezorgd

bang verrast

trots

verveeld

4 4

4 4

4 4

4 4



Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze om aan te geven wat Soemva doet in 
‘soemva maakt mee’.

liegen

wegrennen

helpen

luisteren

sorry zeggen boos doen

lachen

lief doen

5 5

5 5

5 5

5 5



Knip de kaartjes op deze bladzijde uit en gebruik ze om aan te geven wat de ander doet in
‘soemva maakt mee’.

liegen

wegrennen

helpen

luisteren

sorry zeggen boos doen

lachen

lief doen

6 6

6 6

6 6
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