
Microkosmos 

Kijk van dichtbij, teken en schrijf 

 

Heb je weleens gekeken naar een vlieg? Écht gekeken? Zag je haar kopje draaien alsof ze naar je 
keek? Of het stuifmeel van een paardenbloem in de haren van een hommel? Vroeg je je ook af of de 
slak tanden had waarmee hij het aquariumglas afschraapte? Nee? Daal dan vandaag af in een we-
reld duizendmaal kleiner dan jezelf: de microkosmos. 

 

Wat heb je nodig: 

Een schrift of een (twee, drie) los papier  

Een potlood en/of een pen 

Tekenmateriaal zoals kleurpotloden, krijt, verf (kan ook met een huishoudsponsje/tandenborstel 
en thee/koffie, rode biet, gele mierikswortel, oranje wortel) 

week 5 donderdag: 

Groep 4-8 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Opdracht 1 
 Bij mooi weer, ga buiten op zoek naar planten- en dierenleven op balkon, galerij, 
 tuin of een hondenpoepvrije plek. Bijvoorbeeld: Trappel 1 minuut met je voeten 
 op de aarde en kijk wat er naar boven komt. Keer potten, stenen, boomstammen 
 om. Bestudeer het mos tussen de tegels. Blijf je binnen, dan is er genoeg klein le-
 ven te vinden om de opdracht te doen. Bijvoorbeeld: Houd een blad tegen het 
 licht. Giet oud bloemenwater in een jampot. Ga op zoek naar hooiwagens op het 
 plafond, achter de verwarming of koelkast. Enzovoort. 

 

Opdracht 2 
 Maak een (teken)lijstje van maximaal 4 waarnemingen (vondsten). Gebruik het 
 kader ‘Inventarisatie’ Inventarisatie = een heel precies lijstje (omschrijving, tijd, 
 plaats)  van wat je vond.  

 

Opdracht 3 
 Vertel aan de hand van je lijstje een ander over je waarnemingen.  
 

Opdracht 4 
 Kies één waarneming uit en werk dat uit in een tekening. Schrijf woorden bij de 
 details (bv. steel, blad, vleugel, poten). Gebruik hiervoor het kader ‘Waarneming’. 

 

Opdracht 5 
 Voeg een beschrijving toe aan je waarneming. 
 
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.  



INVENTARISATIE 



  

  

WAARNEMING 

BESCHRIJVING 

Wat zag je:  _____________________________________________________________ 

Waaraan zag je dat: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Wat gebeurde er: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Waar zag je het: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Wat voor weer was het: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


