
Lekker overdrijven 

In dit spel wordt alles overdreven. De kinderen bedenken hele gewone situaties, die komen op 

kaartjes. De groep die de volgende dag of ’s middags naar school komen trekt per drietal een kaartje 

en deze drie kinderen gaan het steeds verder overdrijven… dus van een klein pijntje tot een groot 

pijntje, van een mier tot een olifant.    

Opdracht 1 

Geef eerst een voorbeeld aan de groep: hele gewone dingen die gebeurd zijn vandaag. Bij-

voorbeeld iemand is zijn brood vergeten, een jas viel op de grond, het beleg op je boterham 

was niet lekker. Vertel hoe het spel werkt: we gaan in kleine groepjes of tweetallen situaties 

bedenken die overdreven kunnen worden. Die komen op kaartjes. Dus als de andere groep 

morgen of vanmiddag bijvoorbeeld het kaartje trekt ‘het beleg van mijn boterham is niet lek-

ker’ gaat een groepje van drie overdrijven: het eerste kind speelt gewoon, trekt zijn neus op. 

Het tweede kind gaat het al een beetje overdrijven en het derde kind valt van zijn stoel en 

roept om de dokter.  

Opdracht 2 

Verdeel de klas in tweetallen of groepjes van 3. Elk groepje bedenkt een paar situaties en zet 

elke situatie apart op een kaartje. Leg de nadruk op: het moet een ‘gewone’ situatie zijn om 

mee te beginnen anders kun je hem niet overdrijven. 

De kaartjes worden nog even voorgelezen en getoond in de hele groep en ze komen op een 

speciaal plekje voor de volgende groep. 

Voor groep 4-8 
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Opdracht 3 

De groep voor wie de kaartjes zijn gemaakt zit in een halve kring. Een kaartje wordt getrok-

ken uit de stapel: wat staat erop?  

Drie stoelen staan naast elkaar vooraan. De leerkracht legt uit dat we het spel ‘lekker over-

drijven’ gaan doen. Dat werkt als een vergrootglas. Dus bijvoorbeeld als er op het kaartje 

staat ‘het beleg van mijn boterham is niet lekker’ speelt het eerste kind gewoon, trekt zijn 

neus op. Het tweede kind gaat het al een beetje overdrijven en het derde kind valt van zijn 

stoel en roept om de dokter.  

Opdracht 4 

De groep die net gespeeld heeft gaat kaartjes maken voor de eerste groep. 

Veel plezier! 

Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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


