
Ver weg en dichtbij 
 

Ineens stond oma in onze tuin. Ze had een appeltaart gebakken, omdat ze zich verveelde. En omdat 
ze zich daarna nog steeds verveelde, stapte ze in de auto om ons een stuk taart te brengen. Het was 
heel fijn om haar te zien, maar dichtbij komen mochten we niet. Alleen even kletsen en zwaaien… 
Dag oma! 

  

Wat heb je nodig: 

Twee vellen papier waarop je vakken tekent; dit kan op losse vellen of in je dagboekschrift . Op 
het ene vel teken je 6 kleine vierkanten. Op het andere een groot vak met nog ruimte eron-
der. Je kunt ook de pagina’s onderaan de opdracht printen 

Een potlood en/of een pen 

 

week 5 woensdag: 

Voor groep 1-4 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

 
Opdracht 1 
 Zoek iemand op om samen te bedenken op welke manieren jullie deze week iets 
 deed met andere kinderen of met familie. Weet je niet zoveel manieren? Denk 
 dan ook aan momenten dat je juist afstand hield van anderen. 
 Bijvoorbeeld: 

  - Een keer dat je (video-)belde met je oma of je juf 
  - Een brief of tekening die je maakte voor iemand (en die je zelf bezorgde); 

 - of een keer dat je zelf post kreeg 
  - Je oma die een verhaaltje voorlas (op afstand) 
  - Naar iemand zwaaien voor het raam of in de tuin 
  - Je wilde een high five geven, maar deed elleboogje-tik of iets anders 
  - Wel spelen in de speeltuin maar niet te dichtbij anderen komen  
  - Je speelde bij de buren in de tuin, maar mocht niet binnen (dus je ging thuis 

  plassen)  
 
Opdracht 2 
 Teken een aantal van deze manieren of momenten in de 6 kleine hokjes, dit 
 wordt je ‘lijstje’.  
 

Opdracht 3 
 Kies uit je lijstje één ding en vertel daarover aan iemand: Met wie was het, hoe 
 ging het? Ging er iets mis, wat gebeurde er precies?  

 

Opdracht 4 
 Maak een tekening over dat ene moment waar je net over verteld hebt.  
 Vraag aan iemand die kan schrijven of die eronder kan schrijven wat jij vertelt. 
 Als je in groep 3 of 4 zit kun je dat misschien al zelf. 

 

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 als je kunt printen: twee vellen met kaders 





 


