
Hij keek en hij keek en hij keek… 
 

Dit is een opdracht die je heel makkelijk binnen kan doen. Het enige wat je nodig hebt is een raam 
waar je een tijdje uit kan kijken. 

De man in de wolken heeft een heel bijzonder schilderij, maar uiteindelijk blijkt het uitzicht uit zijn huis 
net zo bijzonder. Vandaag ga jij ook een tijdje uit je raam kijken en als je goed kijkt, zie je waarschijn-
lijk ook wel iets bijzonders. 

 

Wat heb je nodig: 

Een raam om uit te staren 

Een schrift of een los papier  

Een potlood en/of een pen  

Een computer, telefoon of tablet om het filmpje te kijken 

week 3 vrijdag: 

Voor groep 1-2-3 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Opdracht 1:  

 Vraag aan iemand met een telefoon, tablet of computer met internet om de 
 volgende link aan te klikken  
 Kijk naar het filmpje. 

 

Opdracht 2:  
 Praat even over het filmpje met een groot mens: wat gebeurde er precies?  
 En wat zou er op het schilderij in het filmpje staan? Wat vind jij een mooi uit
 zicht? 

 

Opdracht 3:  
 Ga samen voor een raam in je huis zitten en kijk een tijdje naar buiten.  
 Praat met elkaar over wat je allemaal ziet. Vertel welke vormen en kleuren je 
 ziet in jouw uitzicht. 

 

Opdracht 4:  
 Maak een tekening van jouw uitzicht. 

 

Opdracht 5:  
 Vraag iemand die kan schrijven of hij kan opschrijven wat jij vertelt  

 

Voor ouders die een experiment aan willen: schrijf een elf samen met je kind.  

Een elf is een gedicht dat bestaat uit elf woorden. De eerste regel het gedicht bestaat 
uit 1 woord. De tweede regel uit 2 woorden. De derde regel uit 3 en de vierde regel uit 
4 woorden. In de vijfde regel schrijf je weer 1 woord. Samen elf woorden. 

Schrijf bij regel 1: iets wat je ziet als je uit je raam kijkt 

Schrijf bij regel 2: de vorm en de kleur 

Schrijf bij regel 3: iets wat er naast staat 

Schrijf bij regel 4: nog iets anders wat je ziet 

Schrijf bij regel 5: slotwoord. Dat mag niet ‘leuk’ of ‘mooi’ zijn…. 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=x7l0GI-ZgkQ

