
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 
 - Twee papieren of een schrift 
 - Een potlood of een pen 
 - Het huis waar je woont met daarin dingen waarmee je geluid kunt maken 
 - Iemand met wie je gaat bellen 

week 6 maandag: 

Voor groep 5-8 



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 tot en met 8 zelf doen. Bij opdracht 9 ga je elkaar 
 opbellen. 

 

Opdracht 2:  
 Loop een rondje door huis, en kijk én luister welke dingen er geluid (kunnen) maken in 
 huis. Dingen die ik ontdekte: de kraan laten druppelen, de kraan laten lopen, 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 bijvoorbeeld voor-
 zichtig met een theelepeltje op een glas tikken, of blazen in de trechter.  

 

Opdracht 4: 
 Schrijf de geluiden die je gevonden hebt op.  

 

Opdracht 5:  
 Luister nog eens naar de geluiden, en bedenk waar deze geluiden op lijken, bijv. het ge-
 luid van stromend water uit de kraan lijkt wel een snelstromende rivier, blazen door de 
 trechter lijkt op de wind. Een beetje met je hand klotsen in een bakje water lijkt op het 
 geluid van een bootje dat vaart. Als je met je ogen dicht naar het geluid luistert, kom je 
 misschien op nog meer ideeën! Schrijf je ideeën bij de geluiden op. 

 

Opdracht 6: 
 Kies drie geluiden. Waar deden die geluiden je aan denken en welke woorden schreef je 
 erbij op? Lukt het om met die drie geluiden bij elkaar een verhaaltje te maken? Heb je 
 nog meer geluiden nodig? Probeer maar eens uit. 

 

Opdracht 7: 
 Schrijf het verhaaltje dat je bedenkt op, laat steeds een regel open. 
 Vul op de open regels in welke geluiden je bij dat stukje van het verhaal gaat maken. 

 

Opdracht 8: 
 Oefenen! 

 

Opdracht 9: 
 Nu ga je je vriend of vriendin opbellen, en je laat jouw hoorspel horen: je leest je verhaal 
 voor, en laat steeds de geluiden bij je verhaal horen. Hopelijk heeft jouw vriend of vrien-
 din ook een geluiden-verhaal voor jou! 

 

 Veel plezier met je geluidenspel! 


