
 
Elke dag zie je van alles in je huis, niks bijzonders…  

Maar als je goed kijkt zie je wel iets bijzonders. Of je hoort wat…  

Als je een van deze opdrachten doet kijk je opeens heel anders naar alles in je huis! Fijn dan verveel je 
je minder! 

week 3 dinsdag: 

Korte opdrachten 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Groep 1-8  

Schaduwen vangen 
Ga in huis (of buiten) op zoek naar schaduw(en). Leg er een wit papier bovenop 
zodat je de schaduw op het papier ziet en trek de schaduw over. Je kunt het ook 
arceren (inkleuren van de schaduw met schuine kraslijntjes).  
 
Schrijf erbij hoe laat het is en wat de schaduw maakt. Als je zelf nog niet kunt 
schrijven: vraag het aan iemand die dat wel kan 
 

Vormen vinden 
Ga in huis (of buiten) op zoek naar vormen zoals de tegelvloer in de badkamer, 
het bloemengordijn in de huiskamer, de bobbeltjesverf op de muur in de wc. Te-
ken het na of leg je papier er bovenop en maak een afdruk door er met je pot-
lood overheen te krassen (net zoals je dat met een muntje kan doen). 
 
Schrijf erbij wat het is, in welke kamer je de vorm vond, wat jij daar altijd doet en 
wanneer. Als je zelf nog niet kunt schrijven: vraag het aan iemand die dat wel 
kan 
 

Ritme in huis (1) 
Ga in huis op zoek naar geluid dat steeds stopt en dan weer verder gaat zoals de 
klok die tikt, de kraan die drupt, papa die klikgeluiden maakt met zijn pen. Zet 
met potlood of pen op papier steeds een puntje wanneer het geluid klinkt. Maak 
het puntje dikker of langer als het geluid harder of langer klinkt. Als de ene stilte 
langer is dan de ander, laat dat zien door de afstand tussen de puntjes te vergro-
ten of te verkleinen. Je kunt verschillende geluiden onder elkaar tekenen in ver-
schillende kleuren. 
 
Schrijf bij ieder geluid waar het bij hoort en hoe het klinkt. Bv. klok: tik -tik; 
kraan: drup – drup. Als je zelf nog niet kunt schrijven: vraag het aan iemand die 
dat wel kan. 

 

Ritme in huis (2) 
Ga in huis op zoek naar een geluid dat niet stopt. Zoals de douche, de wasmachi-
ne, luchtpomp in het aquarium. Doe alsof het geluid muziek is en beweeg mee 
op het geluid. Pak daarna een groot vel (bv. 4 printpapiertjes aan elkaar geplakt 
of een pagina uit de krant. Het geeft niet dat er letters op staan, leuk juist). Kies 
een kleurpotlood (of krijt) en teken mee op het geluid met ronde, hoekige, gol-
vende (enzovoort) lijnen, dik of dun. Doe dit met meerdere geluiden. Gebruik 
voor ieder geluid een andere kleur (je kunt ook met meerdere potloden tegelijk 
tekenen), maar teken steeds op hetzelfde papier. Aan het eind heb je dan een 
muziekstuk van lijnen. 


