
Handige uitvindingen 
 

Filmpjes kijken is top als je thuis bent. Vandaag moet je er een kijken. Fijn hè?  

Een filmpje van Keepvogel, die een uitvinding doet. Alleen het uitvindingenfilmpje kijken, be-
waar de andere Keepvogelfilmpjes voor later! Die zijn ook leuk! 

 

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 

 

 

week 1 vrijdag: 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Handige uitvindingen voor groep 4 t/m 8 

Vraag aan iemand met een telefoon of computer met internet om de volgende 
link aan te klikken https://www.youtube.com/results?search_query=keepvogel 

Opdracht 1: Kijk naar het filmpje 

Opdracht 2: Praat even over het filmpje met iemand die in de buurt is: wat 
gebeurde er precies? En wat voor handigs hadden ze aan het eind nu echt uit-
gevonden?  

Opdracht 3: Ga bedenken wat voor handige uitvindingen er in jullie huis zijn! 
Bijvoorbeeld een stoel, dan hoef je niet op de grond te zitten. En een vork, 
dan kun je in iets heets prikken. Maar er zijn er veel meer!  

Je kunt ook een vriendje of vriendinnetje opbellen om samen te bedenken 
wat voor uitvindingen er zijn bij jullie thuis. Of je oma of opa. 

Opdracht 4: Ga zoeken in je huis en teken een paar van die handige uitvindin-
gen na.  

Opdracht 5: Kies één handige uitvinding uit en vertel er aan iemand over. In 
het echt of aan de telefoon. 

Opdracht 6: Schrijf een tekst over je gekozen uitvinding en teken hem er zo 
precies mogelijk bij: 

Hoe ziet die uitvinding er bij jou thuis uit? 

Wat is er zo handig aan?  

Op welk moment zou het uitgevonden zijn? En door wie denk je?  

 

Maak een foto van de tekst en de tekening als je zelf een telefoon hebt. Of vraag aan je 
moeder, vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto te maken van 
je tekst erbij. Als je de tekst op de computer hebt geschreven hoeft dat niet natuurlijk.  

Stuur die foto of de computertekst naar de groepsapp van je klas of naar je juf of mees-
ter voor morgen 15.00 uur! 

 

Op de volgende pagina’s twee vellen met kaders waarin je kunt tekenen, één voor de 
kleine tekeningetjes en één voor de eindtekening en tekst. Die kun je printen als je dat 
wilt. 

https://www.youtube.com/results?search_query=keepvogel




 


