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Water, nat worden 

Groep 1-4  

Week 16:    19  -  23 april 

 

 

Water is overal, binnen in de kraan en de douche, buiten in de plassen of in de sloot. Je drinkt het, 

je maakt er limonade mee, je zwemt erin en je krijgt er natte voeten van als je in de regen loopt 

zonder laarzen aan.  

 

De vraag voor deze keer is: Wanneer werd jij heel nat? Kijk eerst maar even naar dit filmpje 
 
 
 

        Ga voor de opdracht naar de volgende pagina 

https://schooltv.nl/video/hoe-ziet-regen-eruit-in-slow-motion-regendruppels-van-heel-dichtbij/


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

 

Opdracht: 

 

1. Bedenk drie keer dat je heel nat werd en maak er snelle kleine tekeningetjes (dat heet schet-

sen) van op het papier met de drie vakjes. Natuurlijk mag je het samen met iemand bij je thuis 

bedenken. Het kan binnen zijn of buiten, op vakantie of in je eigen huis. Het mag expres zijn 

(onder de douche bijvoorbeeld) of per ongeluk (door een plensbui of een lekkende tent of 

dakgoot). 

2. Kies één van je tekeningen uit. Een keer dat je nog heel goed weet. Vertel iemand bij jou thuis 

erover:  

 - Waar voelde je de nattigheid het eerst? 

 - Rook je ook iets? Was er een bepaalde geur? 

 - Wat zag je?  

 - Hoorde je ook nog geluid?  

3. Maak een grote tekening op het papier met het grote vak: teken de keer waar je over vertel-

de. Op de tekening sta jezelf op de plek waar je zo nat werd. En het water natuurlijk waarvan 

je zo nat werd. Dat kun je in slow-motion tekenen: druppel voor druppel. Of gewoon met 

stralen water. 

4. Vraag iemand die kan schrijven om eronder te schrijven wat je vertelde. Als je in groep 3 of 4 

zit kun je dat misschien wel zelf. 

 

 

Vraag iemand om een foto te maken van je tekening en je tekst en stuur die aan de groepsapp van 

je klas of aan je juf of meester. 






