
Duik in je kledingkast 

Vandaag luister je naar een stukje van een sprookje: ‘De versleten schoentjes’. Je kunt naar het 
sprookje luisteren door de QR-code te scannen met je telefoon*. Je komt dan op een website, waar 
je kunt luisteren naar het verhaal. Als je werkt met een computer, dan kun je ook gewoon de link vol-
gen naar die website. 

* Weet je niet hoe QR-codes werken? Kijk dan hier  

Wat heb je nodig: 

Een schrift of een los papier (een blad met tekenkader dat je kunt printen zit hier achteraan. Ook 
een blad met kleine vakjes als je die wilt gebruiken) 

Een potlood en/of een pen (mag ook op de computer) 

Een computer, telefoon of tablet 

       Geluidsfragment 1  

week 2 vrijdag: 

Voor groep 1-2-3 

https://www.taalvorming.nl/wp-content/uploads/2020/03/Uitleg-QR-codes.pdf
https://soundcloud.com/user-429537571/inleiding-de-versleten-schoentjes/s-A0s8RCUru75


Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 

Opdracht 1: Scan de QR-code, van pagina 1, met een smartphone. Of volg de-
ze link als je achter een computer zit. Op die manier kun je luisteren naar een 
verhaal dat wordt voorgelezen. 

Opdracht 2: Luister naar het verhaal. 

Opdracht 3: Praat even over het verhaal met een groot mens: wat denk jij dat 
er aan de hand is met de schoentjes? En hoe zou jij dat raadsel oplossen?  
Heb jij ook fijne schoenen? Of andere kleding die je graag draagt?  

Opdracht 4: Bedenk samen wat voor verschillende kledingstukken jij weleens 
draagt. Een broek, een jas en sokken?  
Leg het precies uit: mijn blauwe broek met sterretjes, jouw zachte bruine jas, 
mijn dikke slofsokken met monsters erop. 
Je kunt ook een vriendje of vriendinnetje opbellen om samen te bedenken 
wat jullie graag aan hebben. En als hij/zij een eigen kledingstuk omschrijft, zie 
jij dat dan voor je? 

Opdracht 5: Welke kleren uit jouw kast heb je heel graag aan? Teken een paar 
van die kledingstukken na (in de vakjes). Je kunt even naar je kledingkast lo-
pen om op ideeën te komen. Of om het goed na te tekenen.   

Opdracht 6: Kies één getekend kledingstuk uit en vertel er aan iemand over. 
In het echt of aan de telefoon. Vertel bijvoorbeeld waarom je het graag 
draagt: voelt het zacht aan, heeft het een mooie kleur, zwiert het om je heen 
of kun je er goed mee voetballen?  

Opdracht 7: Teken dat kledingstuk nog een keer heel precies na en vraag ie-
mand die kan schrijven om erbij te schrijven wat jij vertelt. 

 

Vraag aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto 
te maken van je tekening met de tekst erbij. Stuur die foto naar de groepsapp van je 
klas of naar je juf of meester. 

PS: Ben je nieuwsgierig geworden naar het hele sprookje? Wil je weten hoe het afloopt 
met de prinsessen en hun schoentjes? Scan dan deze QR-code, of volg deze link  

https://soundcloud.com/user-429537571/inleiding-de-versleten-schoentjes/s-A0s8RCUru75
https://soundcloud.com/user-429537571/6-de-versleten-schoentjes/s-8EZUwHLfy7z




 


