
Een dagboek over fit blijven  
 

Bijna drie weken is de school al dicht. Bijna drie weken geen gym en geen speellokaal. Op sommige 
scholen krijg je gymles via de computer. Kijk maar naar dit filmpje... 

Maar zelf hebben jullie vast ook allerlei dingen bedacht om fit te blijven. Vandaag tekenen en schrij-
ven we daarover. 

  

Wat heb je nodig: 

Een papier, waarop je 6 hokjes tekent (of je print het papier waar hier achteraan zit met de hok-
jes) of je dagboekschrift, waarin je 6 hokjes tekent  

Een vel papier voor een grote tekening 

Een potlood en/of een pen 

 

week 3 woensdag: 

Voor groep 1-2-3 

https://www.taalvorming.nl/wp-content/uploads/2020/03/Whatsapp-Video-2020-03-30-At-14.23.40-1.m4v


Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Groep 1-2-3 

 

Opdracht 1 

Zoek iemand op om samen een lijstje te maken van dingen, die allemaal anders zijn. 
Dat kan iemand in huis zijn, maar je kunt ook iemand opbellen. 

Teken een lijstje van de dingen die bij jou thuis anders zijn vanaf de tijd dat je 
niet meer naar school kan. 

Bijvoorbeeld: 

Over de mensen bij jou thuis 

Over spelen met andere kinderen 

Over bezoek 

Over schoolwerk 

Over de indeling van de dag 

Over andere dingen die je doet 

Denk ook aan de kleine dingen, zoals het voorbeeld hiernaast ‘hoe kun je 
thuis een driehoekig potlood slijpen?’ 

Opdracht 2 

Kies uit je lijst één ding en vertel daarover aan iemand: Wat is er veranderd? 
Wat gebeurt er dan precies anders? Wat denk je daarover?  

Opdracht 3 

Maak een tekening over dat ene ding waar je net over verteld hebt. Vraag aan 
iemand die kan schrijven of die eronder kan schrijven wat jij vertelt. Als je in 
groep 3 zit kun je dat misschien al zelf.  

 

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. 

Op de volgende pagina een vel met kader waarin je kunt tekenen. Die kun je printen als je dat wilt. 





 


