
Geluiden 

Vandaag een spel waarbij je samen speelt, maar meer dan genoeg afstand houdt: een spel dat je 
telefonisch doet, een spel met geluiden!  

 

Wat heb je nodig? 

 - Een telefoon 

 - Papier 

 - Een potlood of een pen 

 - Het huis waar je woont met daarin dingen waarmee je geluid kunt maken 

 - Hulp van een volwassene of grote zus of broer 

 - Iemand met wie je gaat bellen 

week 6 maandag: 

Voor groep 1-4 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Opdracht 1:  
 Kies een kind of een volwassene waarmee je samen wil spelen. Bel even op en 
 spreek af dat jullie allebei eerst de opdrachten 2 en 3 en 4 doen.  

 

Opdracht 2:  
 Loop een rondje door huis, en kijk én luister welke dingen er geluid (kunnen) ma-
 ken in huis. Dingen die ik ontdekte: de kraan laten druppelen, de kraan laten lo-
 pen, het kraken van de trap, de deurklink, het tikken van de klok, de deurbel en 
 nog veel meer. 

 

Opdracht 3: 
 Bedenk welke dingen je zelf kunt doen om geluiden te maken. Je kunt bijvoor-
 beeld voorzichtig met een theelepeltje op een glas tikken, of blazen in de trech-
 ter.  

 

Opdracht 4:  
 Teken op je papier de geluiden die je hebt verzameld in je huis. 

 

Opdracht 5: 

Bel je vriend of vriendin op, en laat door de telefoon de geluiden horen. Mis-
schien moet je de telefoon wel heel even neerleggen. De ander moet raden 
welke geluiden het zijn. Als je klaar bent, draai je om, dan moet jij de geluiden 
raden die iemand anders heeft gevonden. 

 

Extra:  
 Als jullie veel tijd hebben: kies een verhaal uit, en bedenk daar samen met je va-
 der, moeder, grote zus of broer geluiden bij die je zelf kunt maken. 

 

Bel je vriend of vriendin op, en laat één voor één door de telefoon het verhaal met de 
geluiden horen. Misschien moet je de telefoon wel heel even neerleggen. De ander 
moet raden welke geluiden het zijn.  


