
Het denken aan iets anders bij het zien van 

een plaatje noem je met een moeilijk woord je 

associatie.

Deze associatie kan voor iedereen anders zijn. 

Test het maar eens! Laat hetzelfde plaatje aan 

meerdere mensen zien. Waar moeten ze aan 

denken? 

Dit spelletje kun je ook goed doen zonder 

voorwerpen met bijvoorbeeld dierennamen. 

Poes – Slang – Gans – Schaap – en ga zo maar 

door! 

taal

Feestcollage

Materiaal
papier / oude tijdschriften / lijm / pen of stift

OMSCHRIJVING
 
•  Zoek in een tijdschrift naar plaatjes van dingen 

met de ‘F’ of met de ‘V’. 
•  Knip de plaatjes uit.
•  Plak de plaatjes netjes op je papier. 

•  Zoek in een tijdschrift naar plaatjes van dingen  
die beginnen met de letter ‘F’ of ‘V’.

•  Knip de plaatjes netjes uit. 
•  Plak de plaatjes met dingen met de ‘F’ bij elkaar  

op een vel papier. Maak hiervan een collage. 
•  Herhaal dit voor de plaatjes met de letter ‘V’.

•  Zoek in een tijdschrift naar plaatjes die je doen 
denken aan een woord met de letter ‘F’. Een ballon 
kan je bijvoorbeeld doen denken aan feest. 

•  Plak de plaatjes netjes op. Schrijf onder elk plaatje 
waar je aan moest denken. 

•  Herhaal dit met de letter ‘V’.

•  Klaar? Kijk nog eens goed naar de plaatjes die 
je hebt opgeplakt. Moet je aan nog meer dingen 
denken die niet met de ‘F’ of de ‘V’ beginnen? 
Schrijf deze woorden ook bij je plaatjes.

handvaardigheid & taal

OPDRACHTEN

Woordenslinger

Materiaal
allerlei voorwerpen uit huis 
 

OMSCHRIJVING
 
•  In deze opdracht gaan we een spelletje doen.  

De oudste mag beginnen. 
•  Zoek in huis naar een voorwerp om mee te 

beginnen. Bijvoorbeeld een vork. 
•  De volgende die aan de beurt is mag op zoek naar 

een voorwerp dat begint met de laatste letter van 
het vorige voorwerp. Bijvoorbeeld vork – kaars. 

•  Als iemand geen voorwerp kan vinden is hij/zij af. 
•  Ga net zolang door tot niemand meer een 

voorwerp kan vinden. Degene die als laatste een 
voorwerp heeft gevonden heeft gewonnen!



Je kan ook de hele vlinder maken van materiaal 

uit de natuur! Neem een takje als lijfje. Lijm hier 

de vleugels aan vast. Kan jouw vlinder vliegen? 

Woordleggen 

Materiaal
werkblad ‘woordleggen’

OMSCHRIJVING

• Pak het werkblad ‘woordleggen’.
• Knip alle plaatjes en letterkaarten uit.
• Leg alle plaatjes omgekeerd op een stapel.
•  Pak om de beurt een plaatje. Leg met de 

letterkaarten het woord wat op het plaatje staat.  
Let op! Elk woord begint met de ‘F’ of met de ‘V’.

•  Vraag aan de andere deelnemers of je het woord 
juist geschreven is. Zo niet, dan moet je nog een 
woord leggen. Zo ja, dan mag de volgende. 

•  Ga net zolang door tot alle kaarten op zijn. 

Vrije vlinders

Materiaal
schatten uit de natuur zoals bladeren, bloemen en 
takjes / papier / lijm / zwarte stift / evt het werkblad 
‘Vrije vlinders’ 

OMSCHRIJVING
•  Ga naar buiten. Zoek naar schatten in de natuur 

zoals takjes, blaadjes, bloemen etc. 
•  Pak nu een leeg papier. Teken in het midden van 

het blad het lijfje van een vlinder of gebruik het 
werkblad.

•  Maak met de schatten die je hebt gevonden de 
vleugels van de vlinder. 

handvaardigheid
taal

OPDRACHTEN

Weet je niet precies of een woord met de ‘F’ of de 

‘V’ begint? Kijk dan maar eens naar dit filmpje! 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq6jQ3xZIC0

https://www.youtube.com/watch?v=Jq6jQ3xZIC0


OPDRACHTEN

In vogelvlucht

Materiaal
potloden en stiften / papier

OMSCHRIJVING
 
•  Stel je eens voor dat je een vogel bent. Je vliegt 

over het huis waar jij woont. Wat zou de vogel 
zien? 

•  Teken wat de vogel ziet van jullie huis.

•  Stel je eens voor dat je een vogel bent. Je vliegt 
over de stad/dorp waar jullie wonen. Wat zou je 
zien? 

•  Teken wat de vogel ziet van jullie stad/dorp op 
papier. 

•  Kijk nog eens naar je tekening. Hoe zou een kikker 
zien wat je hebt getekend? Teken dezelfde situatie 
nog een keer vanuit de ogen van een kikker. 

tekenen & aardrijkskunde


