
Spulletjes  

Groep 1-3 

Week 11:    22  -  26 maart 

 

Wat heb je nodig: papier;  potloden, (vet)krijtjes of stiften.  

     Let op: kies 2 of 3 kleuren uit, de rest mag je niet gebruiken! 

 

Wat ga je doen: 

1. Zoek in je huis naar plekken waar veel kleine, losse spulletjes bij elkaar zijn. Bijvoorbeeld: 

  - de handtas van je moeder 

  - de school– of sporttas van je broer 

  - een plankje bij de kapstok 

  - bij ons thuis denk ik aan: de fruitschaal, de ‘voet’ van de bureaulamp en de werktas van 

  papa of mama 

2. Kies één van die plekken uit. Steek je hand bijv. in de tas en voel aan de losse dingen. Of haal 

alle spulletjes van de plank, leg ze bij elkaar zodat je erbij kunt en woel er met je hand door-

heen.  

3.  Neem één ding in je hand. Doe je ogen dicht en vertel hoe het ding voelt dat je in je handen 

 hebt. Aan welke woorden moet je denken? Is het zacht, hard, ruw, glad, rond, hoekig, koud, 

 buigbaar, of …? Voel je ribbels, een gaatje, een klepje, een knopje, of… Gebruik zoveel moge-

 lijk woorden. Dat mag in het Nederlands, maar als je thuis een andere taal spreekt, mag het 

 ook in die taal. 

4. Je kunt het ook samen doen! Noem dan om de beurt een woord. 

5. Als je het leuk vindt, neem je daarna een ander ding in je hand en doe je het nog een keer, en 

nog een keer, en nog een keer… 

6. Kies één ding uit dat je wilt tekenen. Teken dit voorwerp met de drie kleuren die je hebt geko-

zen.  

 Stuur een foto van je tekening naar de groepsapp van de klas of naar je juf of meester 

 

 

Meer informatie: www.taalvorming.nl—info@taalvorming.nl—020 684 98 97 


