
Klusjes en uitstel… 

Nu iedereen noodgedwongen thuis zit, zijn veel mensen aan het opruimen, misschien bij jou thuis ook 
wel… Daarom een opdracht die hoort bij het verhaal ‘Morgen’ uit het boek ‘Alle verhalen van Kikker 
en Pad’ van Arnold Lobel. Misschien heb je het boek thuis? Lees het verhaal dan. De verhalen van Kik-
ker en Pad zijn niet alleen voor kleuters, maar voor iedereen van 3 tot 99. 

Als je het boek niet hebt, kun je ook de volgende link aanklikken: daar leest iemand die Sofie Hoed 
heet het verhaal voor. 

 

Wat heb je nodig 

 Een schrift of een los papier 

 Een potlood en/of een pen (mag ook op de computer) 

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

week 5 vrijdag: 

Voor groep 4-8 

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


Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Opdracht 1: 
 Lees het verhaal, of luister via internet naar het verhaal. 

Opdracht 2: 
 Praat over het verhaal met iemand die in de buurt is. Je kunt ook een vriend of 
 vriendin opbellen en samen even brainstormen.  

 Het verhaal gaat over Kikker en Pad. Wat wil Pad? En wat wil Kikker? Wat ge-
 beurt er in het verhaal?  

 Herken je het gevoel dat Pad heeft? Heb jij dat ook wel eens, zin om niks te 
 doen, terwijl je weet dat je nog heel veel dingen moet doen? Stel je ook wel 
 eens een klusje uit? 

Opdracht 3:  
 Maak een lijstje. Op een lijstje schrijf je één woord of een paar woorden, nog 
 geen zinnen. Op het lijstje kunnen: 
 - dingen in huis waar jij bij moet helpen 
 - dingen die je voor school moet doen 
 - dingen die je voor andere mensen moet doen bijvoorbeeld even een  
  boodschapje brengen of het maken van een tekening voor een oudere  
  buurvrouw die nu alleen thuis is.  

 Vraag ook eens aan je vader of moeder of je niet iets vergeet op je lijstje te 
 schrijven, misschien hebben zij nog ideeën.  

Opdracht 4 
 Pak een nieuw blaadje en schrijf op dat blaadje de cijfers 1 t/m 5 onder elkaar. 
 Kijk naar je eerste lijstje en schrijf achter nummer 1 het klusje dat je vaak of het 
 meest of het langst uitstelt. Kortom: je maakt een top 5 van uitgestelde klusjes. 

Opdracht 5  
 Kies één van de klusjes uit, en vertel er iets over aan iemand die in de buurt is: 
 je vader, je moeder, je grote broer. Of je belt je oma of je opa op om te vertel
 len. Een vriend of vriendin kan ook natuurlijk. Is er een klusje bij dat je steeds 
 uitstelt maar tóch moet doen? Wat zou jou kunnen helpen om het wél te doen? 

Opdracht 6 
 Schrijf het klusje op, en schrijf erbij wat je zou kunnen helpen. Maak er een  
 tekening bij. 
 Bedenk ook welk gevoel het geeft om het klusje wél te doen, en wie weet voer 
 je het uit! 

 

Maak een foto van je tekst met je tekening of vraag aan je moeder, vader, grote zus of 
iemand anders met een telefoon om een foto te maken. Stuur die foto naar de 
groepsapp van je klas of naar je juf of meester. 

Hierachter een vel dat je kunt printen…. 




