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Hotel Hallo - Thema 2

Hallo
opdrachten

  

1. Knip de strip.

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.

  

2. Rara, wie is het? 

Portretten

Kijk naar de portretten. Wijs aan om wie het gaat.

- Zij kijken tv.

- Zij stelt veel vragen.

- Zij wil het programma zien.

- Zij komt binnen.

- Zij is niet stil.

TELEVISIE
KIJKEN

STIL!

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent3
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/webcontent2
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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3. Wie zegt het?

Portretten

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

- ‘Wat is de man aan het doen?’

- ‘Ik versta ze niet.’

- ‘Ze praat met de man.’

- ‘Ze praten geen Nederlands.’

- ‘Ik weet het niet.’

- ‘Goed gedaan!’

- ‘Katja, ik heb jouw hulp nodig.’

4. Doen! 
- Wijs naar de deur. 

- Zeg een woord.

- Wees stil.

- Praat.

Let op: deze/dit en die/dat.

Als iets dichtbij is zeg je: deze of dit.

Als iets verder weg is zeg je: die of dat.

Voorbeeld

de man deze man die man

het huis dit huis dat huis

5. Wijs aan.
Loop om beurten door de kamer. Wijs iets aan en zeg ‘deze’ of ‘die’ als je er dichtbij staat en 

‘die’ of ‘dat’ als het verder weg is. Je mag elkaar helpen!

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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6. Ballonnen.
Blaas zoveel ballonnen op als er kinderen zijn. Schrijf op iedere ballon een woord, zoals:

- praten

- wijzen

- kijken

- spelen

- zingen

Houd met elkaar de ballonnen in de lucht. Zeg tegen elkaar: ‘Goed zo!’. Wanneer er ‘stop’ 

wordt gezegd, pak je zo snel mogelijk een ballon vast. Je vraagt aan elkaar: ‘Wat ben je aan 

het doen?’ Je leest het woord op je ballon en geeft antwoord.

Voorbeeld

Iemand vraagt: ‘Wat ben je aan het doen?’

Op jouw ballon staat: kijken.

Je zegt: ‘Ik ben aan het kijken.’

7. Navertellen. 
Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen 

je helpen:

- Wie kijken tv?

- Wie zijn er op de tv?

- Wie wil graag naar het programma kijken?

- Wie is niet stil?

- Wie heeft een goed idee?

8. Samen praten.
Jullie zitten in de kring. De juf of meester zegt iets. Maar er gebeurt iets geks: de juf of 

meester spreekt een rare taal! Vertel hem of haar dat je het niet verstaat. Gebruik:

- Ik begrijp het niet. 

- Ik snap het niet.

- Wat?

- Wat zeg je?

- Ik versta het niet.
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9. Ja of nee.   
Ja? Roep: ‘Ja!’ of knik ‘ja’.

Nee? Roep: ‘Nee!’ of schudt je hoofd van ‘nee’.

- Stelt Mia vragen?

- Geeft Katja antwoord?

- Heeft Mia iets uit haar hoofd geleerd?

- Is Katja iets vergeten?

- Is Katja dom?

- Zingen Katja en Mia samen?

- Wil Mia alleen zingen?

10. Dobbelen.
Gooi met een dobbelsteen. Bij ieder getal hoort een woord:

 dom

 samen

 alleen

 langzaam

 slim

 snel

Zeg het getal dat je gooit en het woord. Zeg dan zo snel mogelijk het woord dat daarbij 

hoort.

Voorbeeld

Je gooit: 

 

 

 

 

 

 

. Je zegt: ‘Vijf, slim, dom.’

KATJA

 

 

 

 

 

 

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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11. Navertellen.   
Vertel elkaar wat je gehoord hebt. Deze vragen kunnen je helpen:

- Wie is de gast van Mia?

- Wat begrijpt Katja niet?

- Welke vragen stelt Mia?

- Wie stelt er ook een vraag?

- Kan Mia Poppie verstaan? 

12. Maak een vraagzin.
Kies een zin uit de tekst waar geen vraagteken achter staat. 

Maak er een vraagzin van.

Voorbeeld

‘Het is moeilijk om alles te onthouden.’  

wordt: 

‘Is het moeilijk om alles te onthouden?’

13. Poppentaal.
Ga in tweetallen zitten. De een zegt iets in poppentaal. De ander vraagt: ‘Wil je het nog 

eens zeggen?’ Of: ‘Kun je dat herhalen?’

14. Je kunt het!
Je gaat tegenover iemand staan. Die probeert jou aan het lachen te maken. Maar je mag 

niet lachen! De kinderen om je heen moedigen je aan. Ze zeggen:

- ‘Je kunt het!’

- ‘Toe maar!’

- ‘Kom op!’

Daarna is een ander aan de beurt. Helpt het dat je vrienden je aanmoedigen? Of is het dan 

moeilijker om niet te lachen?

15. Samen praten.
Moeilijk en (ge)makkelijk. Praat met elkaar over wat je moeilijk vindt om te doen, en wat je 

niet moeilijk, maar gemakkelijk vindt om te doen.
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16. Beeldendans.
Als de muziek speelt, dans of beweeg je door de ruimte. Als de muziek stopt, blijf je als een 

standbeeld staan. Zeg een woord of zin uit het liedje. Weet je nog wat het betekent?

Let op: hebben.

ik heb   wij hebben

jij hebt   jullie hebben

hij heeft  zij hebben

zij heeft  u hebt

17. Ik/jij/hij-kaartjes: hebben.

Ik/jij/hij-kaartjes

Leg de kaartjes omgekeerd op een stapel. Pak het bovenste 

kaartje. Maak er een zin mee met een woord uit het rijtje 

‘hebben’. 

Voorbeeld 

Je pakt het jij-kaartje en zegt: ‘Jij hebt een vraag.’  

Of: ‘Jij hebt een rode broek.’

18. Ik/jij/hij-kaartjes: ik heb / van mij.

Ik/jij/hij-kaartjes

Ga in een kring zitten met je ogen dicht. Iemand loopt rond en legt een ik/jij/hij-kaartje 

achter je neer. Kijk welk kaartje jij gekregen hebt en maak er zinnen mee.

Voorbeeld

Je krijgt het jij-kaartje.

Je zegt:

‘Jij hebt een boek.’

‘Het is jouw boek.’

(of pen, hond, bal, etc.)

VRAAG MAAR

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
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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19. Het telefoonspel.
Ga in de kring zitten en luister goed naar het liedje. Onthoud één woord. Fluister dat woord 

in het oor van het kind dat rechts van je zit. Hij of zij doet hetzelfde, tot je de hele kring 

door bent. Het kind links van jou zegt nu het woord hardop. Heeft iedereen het woord goed 

doorverteld? Je kunt dit ook doen met een zin!

   

20. Doen!
- Maak een geluid.

- Laat je tas zien.

- Breng je stoel naar de kring.

21. Ogen dicht.
Iedereen doet zijn ogen dicht. Wanneer de juf of meester je op je schouder tikt, zeg je: 

‘Kun je raden wie ik ben?’

De anderen raden wie er gesproken heeft. Daarna doet iedereen zijn ogen weer dicht en is 

een ander aan de beurt.

22. De woordkoker.

Spelletjes

Rol met een woordkoker met 3 woorden: Wie?, Wat? en Waar?

Maak een zin met het woord dat boven komt.

Voorbeeld

Je rolt: Wat?

Je wijst naar een stoel en vraagt: ‘Wat is dat?’

Of: 

Je vraagt: ‘Wat doet Pollie?’

Natuurlijk moet degene aan wie je de vraag stelt antwoord geven!

MENEER 
HOLMS

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/webcontent2
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23. Samen praten.
Veel dingen kun je niet zomaar: je moet veel oefenen. Heb jij iets geleerd door te oefenen? 

Praat er samen over in de kring.

24. De detective.
Iemand speelt voor detective. Jij gaat op bezoek, want je hebt een probleem. Je hoort een 

geluid, maar je weet niet wat het is.

De detective zit aan een tafel. Jij komt binnen en gaat tegenover hem zitten.

Je zegt: ‘Ik heb een probleem. Ik hoor een geluid. Ik weet niet wat het is. Kunt u mij helpen?’ 

Dan maak je een geluid. Bijvoorbeeld van een dier, of van een deur die opengaat.

De detective zegt: ‘Ik zal uw probleem oplossen.’ Hij of zij moet raden welk geluid jij 

maakte. Hierna zijn de anderen aan de beurt.

   

Vertelkoffer

Deze spelletjes kun je spelen:

25. Ik ga op reis en ik neem mee…

Voorbeeld

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

B: Ik ga op reis en ik neem mee...een puzzel en een jas.

C: Ik ga op reis en ik neem mee...een puzzel, een jas en een brief.

26. 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?

DE VERTELKOFFER

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent4
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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27. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Vinden Max en Mia Nederlands moeilijk?

- Oefent Tina veel?

- Zegt Tina Max en Mia na?

- Betekent schwierig gemakkelijk?

- Vraagt Tina haar juf om hulp?

28. Wie zegt het?

Portretten

Wie zegt deze zinnen? Wijs aan.  

Kun je de zinnen herhalen?

- ‘Welke taal spreek jij?’

- ‘De juf legt alles uit.’

- ‘Ik begrijp het niet.’

- ‘Ik weet wat dat betekent!’

- ‘Soms vergis ik me.’

29. Navertellen.
Vertel elkaar wat je gehoord hebt. Deze 

vragen kunnen je helpen:

- Wat is de naam van de gast?

- Welke taal spreekt zij?

- Waarom werkt de gast hard?

- Wat vindt de gast moeilijk?

- Welke woorden leren Max en Mia?

- Welke zinnen leren Max en Mia?

TINA

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/webcontent2
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30. Dobbelen.

Spelletjes

De juf of meester leest een zin voor uit het verhaal.

Je gooit met een dobbelsteen. 

Als je  

 

 

 

 

 

 of 

 

 

 

 

 

 

 gooit, zeg je: ‘Kun je dat nog eens zeggen?’

Als je 

 

 

 

 

 

 

 of 

 

 

 

 

 

 

 gooit, zeg je: ‘Wat betekent dat?’

Als je 

 

 

 

 

 

 

 gooit, zeg je: ‘Ik begrijp het niet.’

Als je 

 

 

 

 

 

  gooit, herhaal je de zin.

Je kunt ook een spinner maken waar bovenstaande zinnen opstaan.

   

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 deze site. Ga naar:

Spelletjes

NA DIT THEMA

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
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2

