
Klusjes 
 

Is jouw slaapkamer netjes opgeruimd of is het een beetje een troep? Moet je soms opruimen of doet 
je moeder het voor je? En behalve opruimen…. Moet je soms nog meer klusjes doen? Daar gaan we 
vandaag over vertellen, tekenen en schrijven.  

 

Wat heb je nodig: 

Een schrift of een los papier. Als je kunt printen: hierachter zit een werkblad 

Een potlood en/of een pen 

Een klusje dat je steeds maar uitstelt, misschien zijn er zelfs wel meerdere klusjes! 

week 5 vrijdag: 

Voor groep 1-2-3 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Opdracht 1: 
 Lees het verhaal, of luister naar iemand die het voorleest. Dat kan dus via inter-
 net zijn. Hier de link 

 

Opdracht 2: 
 Praat samen met iemand waarmee je luistert of met iemand die het verhaal 
 voorleest.   
 Het verhaal gaat over Kikker en Pad. Wat wil Pad? En wat wil Kikker? Wat ge-
 beurt er in het verhaal?  

 

Opdracht 3: 
 Nu moet je even nadenken over jezelf. Zijn er dingen in huis waar jij bij moet 
 helpen?  En zijn er ook andere dingen die je moet doen? Je kunt denken aan 
 dingen die je nu thuis voor school moet doen, of even een boodschapje langs
 brengen of het maken van een tekening voor een oudere buurvrouw die nu al-
 leen thuis is. 

 Maak een tekenlijstje: Print het werkblad als dat kan of teken drie hokjes in je 
 schrift of blad. Teken in elk van de drie vakjes een klusje dat je moet doen of 
 waar jij bij moet helpen. 

 

Opdracht 4: 
 Kies één van de tekeningen uit, en vertel er iets over aan je vader of je moeder. 

 Vraag, als je dat zelf nog niet kunt, of iemand het voor je op wil schrijven. Maak 
 er een tekening bij. 

 

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. 

Hierachter een vel dat je kunt printen…. 

https://www.youtube.com/watch?v=_2ian0ANwYE



