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VISITE  

Hotel Hallo - Thema 1

Hallo

1. Knip de strip.

KOEKJES  1
2. Rara, wie is het?

 Portretten

 Kijk naar de portretten van Max, Mia, Katja, Pollie en Wim. Wijs aan om wie het gaat.

 - Hij is bijna 10.

 - Zij is vijf jaar.

 - Zij willen een koekje.

 - Hij heeft thee gezet.

 opdrachten

 Strip

 Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op 

tafel. Draai de stukken weer om en leg ze op de goede volgorde.

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent3 
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 Ik/jij/hij-kaartjes

 Leg de kaartjes door elkaar en omgekeerd op een stapeltje. Pak om beurten een kaartje en 

maak er een zin mee. Bedenk steeds zelf een naam.

 Voorbeeld

 Je pakt: een jullie-kaartje.

 Je zegt: ‘Jullie heten Boris en Pippa.’

5. Met de bal gooien.
 Ga in een kring staan of zitten. Je hebt een bal en vraagt aan iemand:

 ‘Wil je een bal?’

 Wanneer de ander zegt: ‘Nee, dank je.’, vraag je iemand anders.

 Wanneer de ander zegt: ‘Ja, graag.’, gooi je de bal.

 Als je gooit, zeg je: ‘Alsjeblieft.’

 Wanneer je de bal vangt, zeg je: ‘Dankjewel.’

 Of: ‘Bedankt.’

 Spreek af dat niet meer dan twee kinderen achter elkaar ‘Nee, dank je.’ mogen zeggen.

 Portretten

 Wie zegt deze zinnen? Wijs aan. Kun je de zinnen herhalen?

 - ‘Ik heb thee gezet.’

 - ‘Nee, dank je.’

 - ‘Wie wil er een koekje?’

 - ‘Goedemiddag!’

 - ‘Stomme papegaai!’

4. Ik/jij/hij-kaartjes: heten.

3. Wie zegt het?

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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Wil 
je een 

koekje?

6. Ballonnen.
 Blaas vier ballonnen op. Schrijf op iedere ballon een vraag:

 - Hoe heet je?

 - Wat is je naam?

 - Hoe oud ben je?

 - Wil je een koekje?

 

 Houd met elkaar de vier ballonnen in de lucht. Wanneer er ‘stop’ 

wordt gezegd, pak je zo snel mogelijk een ballon vast. Lees de zin voor 

die erop staat. Geef antwoord.

7. Samen praten.
 Praat met elkaar over hoe oud iedereen is. Vraag ook aan elkaar hoe 

oud iemands broer of zus, vader of moeder, opa of oma, etc. is. 

 - Schrijf alle leeftijden op. 

 - Wie is het oudst?

 - Wie is het jongst?

8. Navertellen.
 Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

 -  Hoe oud zijn Max en Mia?

 - Waar wonen ze?

 -  Wie is het zusje van Mia?

 -  Wie is Wim?

 - Wie pakt het koekje?
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9. Ja of nee?
 Ja? Ga staan.

 Nee? Blijf zitten.

 - Staat opa voor de deur?

 - Huilt oma?

 - Hebben opa en oma visite?

 -  Krijgt Katja koekjes?

 -  Komt Wim op bezoek?

 -  Is het druk in het hotel?

10. Doen!
 - Roep hoe oud je bent.

 - Zeg je naam.

 - Lach.

 - Huil.

 - Ga zitten.

 - Ga staan.

 - Als iemand je naam roept, ga je staan.

 - Als iemand je naam zegt, blijf je zitten.

11. Ogen dicht.
 Ga in het midden van de kring staan met je ogen dicht. Wijs en draai rondjes. Pas op dat je 

niet te duizelig wordt! Als je ‘stop’ hoort, sta je stil en doe je je ogen open. Wie wijs je aan? 

Vraag die persoon hoe het met hem of haar gaat. Iedereen krijgt drie beurten.

KOEKJES  2
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12. Dobbelen.
 Iemand vraagt hoe het gaat. De ander gooit met een dobbelsteen en geeft antwoord.

 Hieronder staat het lijstje met nummers en antwoorden.

 Geen dobbelsteen? Kies een nummer.

 Voorbeeld

 A:  ‘Hoe gaat het met je?’

 B: gooit of kiest een 

 B:  ‘Met mij gaat het heel goed, dank je.’

  Hoe gaat het met jou?

 A: gooit of kiest een 

 A: ‘Niet zo goed.’

  Prima. / Uitstekend.

 

  Heel goed.

  

  Goed.

  

  Het gaat wel.

  

  Niet zo goed.

  

  Slecht.

13. Navertellen.
 Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

 -  Wie komt er op bezoek?

 -  Wat heeft oma meegebracht?

 -  Hoe gaat het met Pollie?
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Lalalala laaalalalala
 lala

14. Ja of nee?
 Ja? Ga staan.

 Nee? Blijf zitten.

 -  Zijn Max en Mia vrienden?

 -  Is Mia is een jongen?

 -  Zingt Mia graag?

 -  Wonen de gasten in het hotel?

15. Tekenen.
 Teken:

 -  Een dunne jongen.

 -  Een jong meisje.

 -  Een oude man.

 -  Een dikke vrouw.

 - Je beste vriend of vriendin.

16. Uitbeelden.
 Speel de show na! Twee kinderen zijn Max en Mia. Durf jij de gast te zijn? Max en Mia zijn 

heel nieuwsgierig. Ze willen alles weten. Dus je krijgt vast veel vragen! Misschien wil jij 

daarna wel Max of Mia zijn.

MAX EN MIA
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17. Samen praten.
 Bedenk samen welke dingen leuk zijn om te doen. Schrijf ze op en zet erachter wie die 

dingen graag doet.

 Voorbeeld 

Thomas Michelle Magdy Malkit

zingen X X

voetballen X X

lezen X X X

televisiekijken X X X

paardrijden X

 Je kunt ook opschrijven wat je juist niet leuk vindt om te doen (zoals je kamer opruimen).  

      

18. Navertellen.
 Vertel elkaar wat je gehoord hebt. Deze vragen kunnen je helpen:

 -  Wat voor gasten komen naar het hotel?

 -  Wat willen Max en Mia allemaal weten?

 -  Wie is Mia’s beste vriend?

19. Hoor het woord.
 Luister naar het liedje. Doe iets als je het woord ik hoort (ga staan, klap in je handen, pulk 

in je neus).

20. Beeldendans.
 Luister nog een keer naar het liedje. De muziek stopt: sta héél stil en zeg een woord uit het 

liedje.

IK WOON 
IN EEN HOTEL



8

21. Doen!
 - Ren een stukje.

 - Spring zo hoog als je kunt.

 - Zing een liedje.

 - Zing en spring tegelijk!

22. Tekenen.
 Pak een vel papier en teken waar je woont. Woon je in een huis? Of in een appartement? 

 Laat je tekening zien en vertel er iets over.

23. Met de bal gooien.
 Ga in een kring zitten of staan en gooi de bal over. Als je de bal vangt, zeg je hoe je heet. 

Als je de bal gooit, zeg je hoe de ander heet.

 Voorbeeld

 Joost gooit de bal naar Millie.

 Hij zegt: ‘Jij heet Millie.’

 Millie vangt de bal en zegt: ‘Ik heet Millie.’

 Millie gooit de bal naar Tia en zegt: ‘Jij heet Tia.’

 Tia vangt de bal en zegt: ‘Ik heet Tia.’

 Dit kun je ook doen:

 Als je de bal naar een meisje gooit, zeg je: ‘Zij heet…’

 Als je de bal naar een jongen gooit, zeg je: ‘Hij heet…’

 Voorbeeld

 Jack gooit de bal naar Emir.

 Hij zegt: ‘Hij heet Emir.’

 Emir gooit de bal naar Alida.

 Hij zegt: ‘Zij heet Alida.’
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24. Uitbeelden.
 Wim is goed in koken. Waar ben jij goed in? Laat maar zien. Kunnen de anderen het raden?

25. Samen praten.
 Groet elkaar. Ga op de gang staan. Kom binnen en groet iedereen. Ga dan weer weg en 

groet iedereen weer. Je kunt gebruiken:

 -  Goedenavond!

 -  Hallo!

 -  Goedemorgen!

 -  Dag!

 -  Hoi!

 -  Doei!

 -  Goedemiddag!

 -  Tot gauw!

 -  Tot ziens!!

26. Navertellen.
 Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

 -  Waar staan de namen van de gasten van het hotel?

 -  Hoe heet de gast?

 -  Is de gast een meneer of een mevrouw?

 -  Waar woont de gast?

 - Wie zit er in de tas van de mevrouw?

SAM  1
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27. Wie zegt het?

SAM  2

 Portretten

 Wie zegt deze zinnen? Wijs aan. Kun je de zin herhalen?

 - ‘Zijn jullie gasten in het hotel?’

 - ‘Waar komt u vandaan?’

 - ‘Ik kom uit Nederland, uit Utrecht.’

 - ‘Honden zijn mijn lievelingsdieren.’

 - ‘Zijn naam is Pepe.’

28. Doen!
 - Geef iemand een hand.

 - Kom binnen.

 - Blaf.

 - Zing een liedje.

29. Hoe zeg je ... ?
 Hoe zeg je dat het niet zo is? Gebruik niet.

 - Is Mia de zus van Max? Nee, ze is zijn zus niet.

 - Zit Pollie in de tas? Nee, ze …

 - Is Sam groot? Nee, ze …

30. Wat zie je?
 Er komt een gast binnen. Wat kun je over hem vertellen?

 Kies uit deze woorden:

 - klein

 - groot

 - de meisjesnaam

 - de mevrouw 

 - de hond

 - de koffer

 - de jongensnaam  

 - de meneer

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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 Vertelkoffer

DE VERTELKOFFER

 Deze spelletjes kun je spelen:

31. Ik ga op reis en ik neem mee…

 Voorbeeld

 A:  Ik ga op reis en ik neem mee...een hondje.

 B:  Ik ga op reis en ik neem mee...een hondje en een boek.

 C:  Ik ga op reis en ik neem mee...een hondje, een boek en een balletje.

32. Wat is er weg?
 - Kijk goed welke spullen er liggen.

 - Iedereen doet zijn ogen dicht.

 - Iemand neemt één ding weg.

 - Iedereen doet zijn ogen weer open.

 - Wat is er weg?

EEN KONING
33. Doen!
 - Ga op een boek zitten.

 - Ga op een stoel zitten.

34. Hoe zeg je ….?
 Hoe zeg je dat het niet zo is? Gebruik geen.

 - Heeft Peter een kroon? Nee, hij heeft geen kroon.

 - Is Mia een bakker? Nee, ze …

 - Is er een koningin? Nee, er ...

 - Is Peter een koning? Nee, hij ...

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent4
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 Woordkaartjes

 Gebruik de woordkaartjes van thema 1. Leg ze met het plaatje naar boven op de tafel. Wijs 

een kaartje aan en vraag:

 - Is dit een...?

 De ander zegt dan:

 - Ja, dit is een...(als je het goede kaartje aanwijst) of:

 - Nee, dit is geen...(als je het verkeerde kaartje aanwijst).

 Voorbeeld

 - ‘Is dit een stoel?’

 - ‘Nee, dit is geen stoel.’

35. Woordkaartjes: geen.

36. Uitbeelden. 

Let op: u en je/jij.

Als je iemand goed kent dan kun je zeggen: je/jij/jou.

Maar tegen een volwassene die je niet (goed) kent zeg je: u.

 Er komt echt een koning of koningin op bezoek! Iemand speelt voor koning of koningin. 

De anderen laten hem of haar binnen, bieden een stoel en een kopje thee met een koekje 

aan en stellen allerlei vragen. De koning of koningin mag je/jij/jou zeggen. Maar wat zeg je 

tegen een koning of koningin, denk je?

37. Navertellen.
 Vertel elkaar wat je gehoord hebt. Deze vragen kunnen je helpen:

 - Wat is de voornaam van de gast?

 - Wat is zijn achternaam?

 - Is de gast een koning?

 - Wat heeft de gast meegebracht?

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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BEZOEK
38. Hoor het woord
 Ga staan als je het woord hoort: wie.

Let op: zijn.

ik ben   wij zijn

jij bent   jullie zijn

hij is   zij zijn

zij is   u bent

39. Ik/jij/hij-kaartjes: zijn.

 Ik/jij/hij-kaartjes

 Leg de kaartjes op de kop, door elkaar op tafel. Draai een kaartje om en maak een zin met 

een woord uit het rijtje ‘zijn’ en uit het rijtje hieronder:

 klein – groot – dik – dun – oud – jong – lang – kort – aardig – leuk – stom – raar

 Voorbeeld

        is jong. 

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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 Ik/jij/hij-kaartjes  Spelletjes

 Gebruik een spinner die je zelf hebt gemaakt. Schrijf op de spinner: zijn, komen en 

binnenkomen. Leg de ik/jij/hij-kaartjes op de kop, door elkaar heen op tafel. 

 Pak eerst een ik/jij/hij-kaartje. Leg het voor je neer. Laat nu de spinner draaien. Maak een 

zin.

 Voorbeeld

 Je pakt: ik.

 Je spint: zijn.

 Je zegt: ‘Ik ben.’

 Je pakt: wij.

 Je spint: binnenkomen.

 Je zegt: ‘Wij komen binnen.’

 Wat gebeurt er met het woord ‘binnenkomen’?

40. Ik/jij/hij-kaartjes en spinner.

NA DIT THEMA
 Er zijn zoveel spelletjes die je kunt spelen! Je kunt het Bingospel doen, of het Polliespel. 

Je kunt het ballenspel spelen en spelletjes doen met de ster. De uitleg hierover en de 

materialen die je kunt gebruiken vindt je allemaal op de site. Ga naar:

 Spelletjes

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/spelletjes
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/spelletjes

