
Als je om je heen kijkt zijn er altijd levende dingen. De poes bijvoorbeeld, die leeft natuurlijk of een 
klein mugje. En het gras in de tuin of tussen de stoeptegels, de blaadjes die aan de bomen komen. 
Maar er zijn ook dingen die vroeger leefden, maar nu niet meer. Bijvoorbeeld een houten tafel, of een 
boek. Die zijn vroeger een boom geweest… Vandaag gaan we zoeken naar levende dingen en naar 
dingen die gemaakt zijn van levende dingen of dingen die vroeger leefden.  

 

Deze opdracht kan buiten worden gedaan als de omstandigheden dat toelaten. Maar binnen kan 
het ook!   

 

Wat heb je nodig: 

Twee papieren of twee bladzijden in een schrift 

Een vel papier voor de tekening en de tekst (als je kunt printen: een kaderpapier zit hierachter) 

Een potlood en/of een pen 

Een groot mens als je niet alleen naar buiten mag en je de opdracht buiten wilt doen. 

week 3 donderdag: 

Buiten of binnen: Levend en niet levend 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Groep 1-8  

Opdracht 1 

 Ga naar buiten en teken zoveel mogelijk dingen die je ziet die levend zijn: dieren, 
 planten, bomen, mensen. Wat is dat eigenlijk, levend zijn? Praat erover met ie
 mand in je huis. 

 Als je de opdracht binnen doet: Kijk goed om je heen in alle hoeken en gaten. Heb 
 je ook in de ijskast gekeken?  

Opdracht 2  
 Buiten of binnen: ga zoeken naar dingen die gemaakt zijn van iets dat leefde, of 
 dingen die vroeger leefden. Een dode vlieg mag ook of de houten stoel. Teken zo
 veel je er vindt. Met zijn 2-en is het makkelijker, dan kun je erover praten.  

Opdracht 3 

 Kies twee dingen uit je tekeningen, die bij elkaar passen. Eén uit je tekeningen van 
 levende dingen en één van je andere vel of bladzijde.  
 Voorbeeld: een boom uit de tuin en de houten stoel, die van een boom is ge- 
 maakt.  
 Of: de peterselie in een potje en de soep met peterselie erin. 
 Of: een levende mier en een dode mug 

 Het is handig als je iemand in je huis vertelt wat je denkt tijdens het kiezen. Of bel 
 een vriendje of vriendinnetje op om het te vertellen. Die kan ook helpen met kie
 zen.  

 Neem de tijd voor het kiezen, het is niet makkelijk… Maar iedereen kan het.  

 En alles is goed, als jij maar weet waarom die dingen bij elkaar passen.  

Opdracht 4 

 Teken de twee dingen die je gekozen hebt op een vel papier naast elkaar.  

 Schrijf je tekst erbij: Wat is het? Waar heb je het gezien? En waarom passen die 
 twee dingen bij elkaar?  

 Als je zelf nog niet kunt schrijven: vraag iemand! 

 

Vraag aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto 
van je tekening en tekst te maken. Of doe het zelf als je een telefoon hebt. 

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




