
 

Korte opdrachten samen of alleen 

 
Vandaag korte opdrachten om alleen te doen, om samen met iemand in je huis te doen, om samen 
met iemand aan de telefoon/chat te doen én om met een groepje of de hele klas te doen!  

week 4 dinsdag: 

Groep 1-8 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Groep 1-8  

Alleen 
 - Zoek een mop op in een boekje of op internet. Schrijf hem op een briefje en stop  
  hem bij de buren in de brievenbus. Vraag een mop terug. 
 - Maak een tekening van wat je het liefste buiten zou willen doen. Schrijf de datum  
  en je naam erop en verstop hem ergens in huis, waar je niet zo vaak kijkt. Je kunt  
  hem ook in een boek stoppen. Als je hem dan over 3 maanden of een jaar vindt,  
  kun je nog even terugdenken aan deze gekke Coronatijd… 
 - Datzelfde (verstoppen voor later) kun je ook doen met een verhaal: schrijf bijvoor 
  beeld je dagindeling op een papier of datgene waar je vandaag het meest van baal
  de. Leuk moment van de dag kan ook natuurlijk! Verstop hem goed… 

Samen met iemand in je huis 
 - Ga ver van elkaar af zitten. Teken alle twee een dier op een briefje. Vouw het  
  briefje op. Stel elkaar vragen om erachter te komen wat de ander heeft getekend.  
  Je mag alleen antwoorden met ‘ja’ en ‘nee’. En je mag maar twee keer de naam van 
  een dier noemen. 
 - Vouw een A4 papier in 4-en in de breedte, vouw het uit, dan heb je 4 stroken onder 
  elkaar. Vouw het weer op. Eén iemand tekent een hoofd van een mens of een dier 
  op het bovenste deel. Die vouwt hij weer terug, zodat het 2e deel boven ligt. De  
  ander tekent daar de buik op, maar hij weet niet hoe het hoofd eruit ziet! Weer  
  opvouwen, dan als derde de benen, opvouwen, als 4e de voeten of de poten.  
  Uitvouwen: wat is dat een raar mens of dier geworden! Verzin samen een naam en 
  waar die persoon of dat dier goed in is. En schrijf het eronder!    

Samen met iemand aan de telefoon/internet 
 - Als je een tablet of computer kunt gebruiken of een telefoon met internet: schrijf  
  samen een verhaal. Een van jullie begint met een zin, de ander gaat door met de  
  volgende zin enzovoorts. Met WhatsApp gaat het heel snel en makkelijk of met een 
  chatprogramma. Spreek een tijd af dat je allebei achter de computer/telefoon/ 
  tablet zit (bijvoorbeeld ‘we beginnen om 9 uur’) en spreek af hoe lang jullie aan het 
  verhaal werken. Het is het leukst als dat kort is in het begin, bijvoorbeeld 10 minu 
  ten. Als het goed gaat kun je over het volgende verhaal langer doen.  
  Het wordt vast een onzinverhaal, maar dat hoort erbij! Gewoon snel schrijven, niet 
  te lang nadenken! 
 - Zoek een mooi stukje tekst of een mooie illustratie uit een boek. Maak een foto of 
  typ het over en stuur het naar een vriendje of vriendinnetje. Vraag een foto of een 
  stukje tekst terug! 
 - Lees elkaar voor met de telefoon. Zoek van tevoren een stukje uit en oefen het al 
  vast even als dat nodig is. Als je het vaker doet worden jullie allemaal Voorleeskam-
  pioen! 

Samen met een groepje of de hele klas 
 - Als jullie een groep chat of app hebben: maak samen een verhaal! Zie hierboven! 
 - Iedereen maakt een ‘tip van de dag’ en zet die op de groepsapp 
 - Dat kan ook met een ‘dip van de dag’… 
 - Maak samen een plan hoe jullie de eerste dag dat jullie weer naar school mogen  
  gaan vieren. Wat gaan jullie doen? Hoe zal het zijn? Hoe gaan jullie zorgen dat het 
  voor iedereen, kinderen en juf/meester een feest is? 


