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Leerlingen niet op school vanwege Covidbesmetting of thuisquarantaine? Huiswerk 

mee en thuis iets zinnigs aan taal doen? Hieronder kleine opdrachten die kinderen 

thuis zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Wat heb je nodig: pen; 1 A4-kladpapier; 1 wit of gekleurd A5-papier en 1 stukje karton 

dat je knipt uit bijvoorbeeld een gebruikte verpakking van soep, hagelslag, cornflakes, 

wasmiddel; (kleur)krijt of zachter (kleur)potlood (B, B2), schaar. 

Vroeger sliep ik samen met mijn broer op één kamer. Toen ik mijn eigen slaapkamer 

kreeg, wilde ik alles in het blauw. Met mama kocht ik een bedlampje met een blauwe voet 

en wit met blauw lampenkapje. Als het regende deed ik ‘m overdag aan en dan kreeg ik 

zo’n fijn gevoel vanbinnen. 

 

Wat ga je doen:  

Je gaat een gedicht schrijven en maakt daarbij een krastekening. 

1. Heb jij weleens een fijn gevoel gekregen van een lichtje? Bijvoorbeeld van: je nacht

 lampje, bedlampje, het lichtje in de gang, het blauwe licht van de televisie, de licht-

 jes in je schoenen, zaklamp, fietslamp, kaars, kerstboomlichtjes, de lampen op het 

 sportveld, de lichten langs de snelweg, enzovoort. 

2. Was dat vandaag of misschien wat langer geleden? Probeer je dat moment zo te 

 herinneren alsof het nu is. Hierover ga je een rondeel schrijven. Een rondeel is een 

 gedicht van 8 regels en nog iets opvallends. Kijk maar eens goed naar onderstaand 

 voorbeeld. Misschien zie je het wel.    

         Vervolg opdrachten volgende blz.  

Week 4 - lichtjes 



Vervolg opdrachten 

2. Schrijf op je kladpapier de nummers 1 t/m 8 onder elkaar. 

3. Denk sterk aan het moment dat je een fijn gevoel kreeg van een lichtje. Beant-

woord de vragen: 

        VOORBEELD 

 1. over welk lichtje gaat het?  -  het lampje naast mijn bed 

 2. waar ben je op dat moment?  - in mijn blauwe kamer 

 3. wat gebeurt er?    - buiten regent ‘t keihard 

 4. herhaal (schrijf nog een keer) - het lampje naast mijn bed 

  regel 1 

 5. wat doe je op dat moment?  - ik lig, ik lees, ik kijk 

 6. wat voel je op dat moment?  - gelukkig en tevreden 

 7. herhaal (schrijf nog een keer) - het lampje naast mijn bed 

  regel 1 

 8. herhaal (schrijf nog een keer) - in mijn nieuwe blauwe kamer 

  regel 2 

4. Controleer of ieder woord op zijn plek staat. Misschien kun je wel wat weglaten of 

 veranderen? 

5. Schrijf je rondeel netjes over op het witte of gekleurde A5-papier. 

6. Tevreden? Draai het papier om.  

Je gaat nu de krastekening maken. 

1. Teken met potlood op het karton de buitenste lijn van het licht (silhouet). 

2. Tevreden? Trek de buitenste lijn nog eens over met stift of pen. Zo vergis je je niet 

 bij het uitknippen. 

3. Knip het silhouet uit. 

4. Leg het uitgeknipte silhouet onder het dunnere witte of gekleurde A5-papier. 

5. Voel je door het bovenste papier met je vingers de randen van het silhouet dat er

 onder ligt? Kras met je krijtje of vlak potlood (houd je potlood een beetje plat) over 

 de randen tot je het silhouet ziet verschijnen. Je kent het misschien wel van een 

 muntje krassen of zo’n toverkrasblok.  

6. Geef of verstuur je kaart met de post aan iemand die wel wat licht kan gebruiken 

in deze donkere tijd. 


