week 6 dinsdag:
groep 1-8
Korte opdrachten
Vandaag korte opdrachten of spelletjes om thuis samen met iemand te doen.
Doe niet alles, kies uit waar je zin in hebt! Meer inspiratie nodig?
Kijk in Even snel, Taal en Spel

1.

Raadseldoos of voeltas
Neem een lege kartonnen (schoenen)doos en knip er één of twee gaten in, zodat je er met je hand
(en) in kunt.
Eén van jullie stopt een voorwerp in de doos. De anderen kijken NIET wat het is, maar voelen in de
doos met hun handen.
Spellen:
De speler(s) raden door te voelen wat er in de doos zit. Kies dan echt een moeilijk te raden voorwerp!
De speler(s) voelen aan het voorwerp en zeggen steeds één woord dat past bij het voorwerp dat
ze voelen. Bijvoorbeeld: hard, ruw, bobbels, zacht, rond, ijzer, haakje, puntig, etc. Net zolang tot
je geen nieuwe woorden meer kunt bedenken (maar probeer er echt zoveel mogelijk te noemen!)

2.

Op iemands rug schrijven
Je speelt dit samen, met zijn tweeën. Je gaat achter elkaar zitten of staan. De achterste ‘tekent’
met zijn vinger iets op de rug van de voorste persoon. Dit kan een vorm zijn, een letter of een cijfer. Het kan ook een woord worden (letter voor letter) of een som. Spreek dit van tevoren af.
De voorste persoon raadt wat de ander op zijn rug tekent.

3.

Een beweging die je vandaag maakte
Denk aan een voorwerp waar je vandaag iets mee deed. Liefst iets waar je een duidelijke beweging
bij maakte. Bijv. je tandenborstel, een voetbal, je potlood of de gieter.
Kun je deze beweging ook maken zonder het ding erbij? Dat heet ‘uitbeelden’.
Opdrachten:
Beeld nu je beweging uit voor iemand bij jou in huis. Kan hij/zij raden wat je deed?
Groep 1-3: Teken het ding dat je gebruikte. Schrijf eronder wat het is, of vraag aan iemand om dat voor je te doen.
Groep 4-8: Maak een tekening van jezelf met het ding dat je gebruikte. Schrijf onder de
tekening één zin over wat je deed.

4.

Ik ga op reis en neem mee….
Het bekende spel waarbij je dingen moet opnoemen, onthouden en herhalen. De reeks die je moet
opnoemen wordt steeds langer.
Spellen:
Wat ik ga doen als we alles weer mogen: bijv. in de bouwhoek spelen, op bezoek bij oma,
bij een vriendje eten, zelf snoep scheppen in de winkel, naar het zwembad, …
Wat ik zie als ik naar buiten kijk: bijv. het gras, een zandbak, een plantenbak, een boom, een
lantarenpaal, …
Wat ik om me heen zie en hoeveel: één tafel, twee theekopjes, 3 knuffels, mijn twee schoenen, vijf stoelen, 4 tafelpoten, 15 traptreden, …

5.

Wolkenfiguren
Kijk naar buiten en kijk goed naar de lucht. Wat zie je? Hopelijk zijn er wat losse wolken! Als de
lucht erg bewolkt is, of juist helemaal blauw: kies dan een andere dag voor deze opdracht.
Maak een ‘zachte’ tekening van een wolk die je ziet. Doe dit door met de zijkant van een
krijtje of potlood zachtjes over het papier te wrijven. Probeer de vorm zo goed mogelijk op
papier te krijgen.
Zie je een bekende vorm in je wolk? Kun je er een nijlpaard, een hoed of een gezicht in
zien? Teken met een stift of potlood een lijn om je zachte wolk heen, zodat duidelijk wordt
wat jij in je wolk ziet. Teken bijvoorbeeld ook ogen, een bek, een staart, stekels of schubben, als dat bij jouw ‘wolkenfiguur’ past.
Zie je nog meer wolken waar je dit mee kan doen?
Als je het leuk vindt, kun je een gek weerbericht maken. Je kunt zelfs voor weerman spelen.
“De zon schijnt en er vliegen vreemde wolkenfiguren door de lucht. Kijk uit voor deze drakenwolk. En deze wolkenheks zit achter het kuikentjeswolkje aan. Het wordt 18 graden.”

6.

Wat hoort bij wat?
Verzamel 10 heel verschillende voorwerpen uit je huis bij elkaar. Bijvoorbeeld speelgoed, keuken
spullen of rommeltjes. Probeer nu een tweetal te maken van twee dingen die bij elkaar horen.
Bijvoorbeeld omdat ze ongeveer even groot zijn, omdat ze een scherp randje hebben, omdat je
erdoorheen kunt kijken, of … Je mag zelf een logische reden bedenken, alles kan! Nu heb je nog 8
voorwerpen over, lukt het nog een keer met twee andere voorwerpen?
-

Vertel over jouw ‘gevonden tweetallen’ aan iemand die in de buurt is. Vertel waarom jij
vindt dat ze bij elkaar horen.
Maak een tekening of een foto van twee voorwerpen bij elkaar.
Groep 3: Schrijf bij je tekening de overeenkomst tussen de twee voorwerpen, in 1 of 2
woorden.
Groep 4-8: Schrijf bij je tekening in een hele zin waarom de twee voorwerpen echt bij elkaar horen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!
Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl info@taalvorming.nl

