
Binnen en buiten: Leg een verzameling aan  

Raap jij ook vaak dingen op buiten? Mooie steentjes, knikkers, schelpjes? Of mag dat niet van je 
ouders? Dan heb je misschien thuis wel ergens in een doosje een verzameling.  

Zo niet, dan begin je daar vandaag mee. Heb je al een verzameling en wil je geen nieuwe ma-
ken? Sla dan opdracht 1 over en ga meteen door naar opdracht 2. 

 

Wat heb je nodig: 

Een schrift of een los papier  

Een potlood en/of een pen 

Iets om je verzameling in te doen zoals: zakje, potje, doosje 

(Afwas)handschoenen als je buiten gaat verzamelen 

Een groot mens als je niet alleen naar buiten mag 

 

week 2 donderdag: 

Voor groep 1-2-3 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Opdracht 1 
 

Als het mooi weer is: Pak je (afwas)handschoenen en een zakje/potje/doosje.  

Ga buiten op zoek naar vijf dingen waarvan jij vindt dat die bij elkaar horen. Meer dan 
vijf mag ook! Dat kan zijn omdat ze dezelfde kleur of vorm hebben of omdat je er het-
zelfde mee kan doen, bijvoorbeeld een gaatje maken in het gras. Of iets heel anders. 
Als jij maar vindt dat ze bij elkaar horen. 

Als je niet naar buiten kunt doe het dan binnen.  Daar zijn zeker ook vijf dingen die bij 
elkaar horen omdat je ze kunt opeten bijvoorbeeld of iets mee dicht kunt maken 
(deksels bv) of jezelf verzorgen (tandenborstel, kam). 

Doe je VONDSTEN (de dingen die je vindt) in het zakje/potje/doosje. Als ze te vies zijn 
om met je blote handen op te rapen, gebruik dan de (afwas)handschoentjes en maak 
het daarna eerst schoon voor je ze aan je verzameling toevoegt. 

 

Opdracht 2  
Klaar met verzamelen? Ga terug naar huis, ga aan tafel zitten en kijk wat je hebt gevon-
den. Kies één ding uit dat je het mooiste/gekste/bijzonderst vindt. Bekijk het samen 
met een groot mens of een grote broer of zus en vertel zo precies mogelijk hoe het er-
uit ziet. En waar vond je het ook alweer?  

 

Opdracht 3 

Maak een tekening van het ding dat je vond en de plek waar je het vond. Kan dus bui-
ten zijn of binnen. Vraag aan iemand die kan schrijven of hij/zij erbij schrijft waar jij je 
dingen vond en waar de verzameling uit bestaat.  

 

Je kunt je verzameling natuurlijk altijd groter maken, uitbreiden! 

 

Vraag aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto 
van je tekening en tekst te maken. 

Stuur de foto’s naar de groepsapp van je klas of naar je juf of meester voor morgen 
15.00 uur! 

 

In het andere document ‘kaders’ vind je drie sjablonen, die je kunt printen.  


