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Hotel Hallo - Thema 3

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. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Max gaat eerst en daarna gaat Mia.

- Max is bang.

- Wim ziet bleek.

- Mia houdt haar adem in.

- Mia heeft geen gaatjes.

- Max heeft veel gaatjes.

Let op: eerst …daarna/en dan…

Eerst is Mia aan de beurt, en dan Max.

Hij kijkt eerst naar haar tanden, daarna 

naar haar kiezen.

DE TANDARTS

EEN WORTEL 
VOOR MAX

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/webcontent2
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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3. Doen!
- Houd je adem in. 

- Doe eerst je handen omhoog, doe ze daarna omlaag.

- Zeg eerst: ‘Hallo!´, zeg daarna: ‘Dag!’.

- Ga eerst staan, spring daarna omhoog en ga daarna op de grond zitten.

4. Wie zegt het?

Portretten

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

- ‘Hoe gaat het met jullie?’

- ‘Mia gaat eerst.’

- ‘Ik zie geen gaatjes.’

- ‘Is dat de boor?’

- ‘Ik weet het niet?’

- ‘Geen gaatjes!’

- ‘En ik heb ook een tandenborstel.’

5. Tekenen.
- Een mond met weinig tanden.

- Een tand met veel gaatjes.

- Een tandenborstel met tandpasta.

- Een bange tandarts.

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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6. Lange woorden.
In het Nederlands vind je veel lange woorden. Dat komt omdat veel kortere woorden 

aan elkaar worden geplakt en zo één lang woord vormen. Kijk goed naar de woorden. 

Welke kortere woorden zie je?

tandenborstel

tandpasta

tandarts

Voorbeeld

tandenborstel: tanden en …..

Er staat nog zo’n woord in het verhaal. Weet je 

welk woord? Het begint met de letter ‘w’.

7. Met de bal gooien.
Groeten als je ergens aankomt. Ga in de kring zitten of staan. Gooi een bal over.  

Als je gooit, groet je. Degene die vangt zegt dezelfde groet terug.

Voorbeeld

Anne gooit naar Bo en zegt: ‘Goedemiddag, Bo!’

Bo vangt en zegt: ‘Goedemiddag, Anne!´

Bo gooit naar Charlie en zegt: ‘Hallo, Charlie!’

Charlie vangt de bal en zegt: ‘Hallo, Bo!’

Let op: kijken en zien.

De tandarts kijkt naar de foto.

Hij ziet geen gaatjes.

Bij kijken kun je vragen: waar kijk je (naar) (of in, op, etc.)

Bij zien kun je vragen: wat zie je?

Waar kijkt de tandarts? De tandarts kijkt in de mond van Max.

Waar kijkt hij naar?  Hij kijkt naar de foto.

Wat ziet hij?    Hij ziet geen gaatjes.
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8. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...
Dit spel kun je met z’n tweeën doen. Neem de strip voor je. Zeg:

‘Ik kijk naar de strip en ik zie, ik zie wat jij niet ziet en ‘t is…’

Je kunt benoemen wat je ziet.

Voorbeeld

Een tandenborstel.

De tandarts.

Max.

De tanden.

De wachtkamer.

Je kunt ook de kleur noemen.

De ander wijst aan wat het is en is dan aan de beurt.

9. Uitbeelden.
Iemand is de tandarts. De anderen gaan naar de gang, daar is de wachtkamer. 

De tandarts roept: ‘Kom maar binnen!’

Hij of zij zegt: ‘Ga maar zitten. Doe je mond open. Heb je goed gepoetst? Wat zeg je? Ben je 

bang? Denk je dat je veel gaatjes hebt?’ 

Iedereen mag een keertje in de stoel en een keer tandarts zijn. 

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

- Waar wachten Max en Mia?

- Met wie hebben Max en Mia een afspraak?

- Waarom is Max bang?

- Wie gaat er eerst op de stoel?

- Wat hoort Max in de wachtkamer?

- Wat wil Max nooit meer eten?
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11. Wijs aan!
Weet jij waar dit zit bij je lijf? Wijs maar aan bij jezelf.

- de arm

- het been 

- de buik

- de knie

- de kop

- het oor

12. Rara, wie is het?

Portretten

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

- Zij is de gast.

- Zij is stuk.

- Zij kan niet meer praten.

- Ze heeft geen oren meer.

- Hij heeft Poppie gemaakt.

- Zij heeft pijn aan haar oren.

13. Dobbelen en puzzelen.

Spelletjes

Maak je eigen puzzel. Gebruik een foto van een lichaam. Nu mag je om beurten met de 

dobbelsteen gooien. Wie het eerste zijn puzzeltje compleet heeft, heeft gewonnen.

14. Uitbeelden.
Speel de show na! Twee kinderen zijn Max en Mia en iemand speelt Katja. Katja is erg 

verdrietig. Poppie is ziek. Max en Mia stellen haar vragen om erachter te komen wat er met 

Poppie aan de hand is. Kan Max de poppendokter Poppie weer beter maken?

POPPIE

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/webcontent2
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15. Uitbeelden.
Je bent ziek. Iemand speelt voor dokter. De gang is de wachtkamer. De dokter roept: 

‘volgende patiënt’, en dan kom je binnen.

Je mag zelf kiezen wat er aan de hand is. Misschien heb je keelpijn. Of pijn in je buik. Wat 

zeg je tegen de dokter?

   

16. Dobbelen en puzzelen.

Spelletjes

Maak je eigen puzzel. Gebruik een foto van een gezicht. Nu mag je om beurten met de 

dobbelsteen gooien. Wie het eerste zijn puzzeltje compleet heeft, die heeft gewonnen.

17. Zoek je briefje.
Er liggen vijf briefjes, opgevouwen op tafel. Op de briefjes staat:

- de oren

- de ogen

- de mond

- de neus

- de vingers

Er zijn vijf andere briefjes verstopt. Op die briefjes staat:

- horen

- kijken

- proeven

- ruiken

- voelen

Pak een briefje van tafel. Kijk wat erop staat. Zoek het verstopte briefje dat erbij hoort. 

Misschien heeft een ander het gevonden? Vraag het!

POPPENDOKTER

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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Voorbeeld

Je vindt het briefje met: de mond.

Je zoekt naar het briefje met: proeven.

Heb je het briefje gevonden? Dan zeg je:

‘Met je mond kun je proeven.’

Als er meer dan tien kinderen zijn, maak je extra briefjes. Als er minder kinderen zijn,  

maak je ook meer briefjes, zodat de kinderen twee of drie paren kunnen maken.

   

18. Doen!
- Krab aan je kin.

- Doe je ogen dicht en schud ‘nee’ met je hoofd.

- Doe je ogen open en knik ‘ja’.

19. Knoop in je tong.
Probeer dit eens heel snel een paar keer achter elkaar te zeggen:

‘Ik schrik van de niezende snotneuzen.’

20. Navertellen.
Praat samen over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

- Wie maken zich zorgen?

- Waarom valt de man op de grond?

- Waarom komt Dolores aangerend?

- Wat vraagt ze allemaal aan de man?

- Kan Dolores Pollie helpen?

21. Tekenen.
Er komt een meneer bij de dokter. Er is veel met 

hem aan de hand! Hij heeft een erg rood gezicht. 

Op zijn hoofd zit een bult. Misschien is er nog wel 

meer met hem aan de hand. Maak een tekening. 

DOKTER DIAZ

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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22. Rara, wie is het?

Portretten

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

Hij maakt zich zorgen.

Zij is een dokter.

Zij schreeuwt heel hard.

Zij schijnt met een lampje.

Ze roept: ‘aan de kant!’

23. Uitbeelden.
Plak een pleister op een plek waar je pijn hebt. Ga in de kring zitten. Vraag aan elkaar waar 

je pijn hebt.

Voorbeeld

Heb je hoofdpijn?

Heb je pijn aan je been?

   

Vertelkoffer

Deze spelletjes kun je spelen:

24. Ik ga op reis en ik neem mee...

Voorbeeld

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

B: Ik ga op reis en ik neem mee…een pleister en een drankje.

C: Ik ga op reis en ik neem mee…een pleister, een drankje en een lampje.

DE VERTELKOFFER

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/webcontent4
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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25. Wat is er weg?
- Kijk goed welke spullen er liggen.

- Iedereen doet zijn ogen dicht.

- Iemand neem één ding weg.

- Iedereen doet zijn ogen weer open.

- Wat is er weg?

   

26. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Heeft Mia een pleister?

- Is Max op zijn elleboog gevallen?

- Heeft Max de hik?

- Heet de dokter Dolores?

- Heeft de dokter een hikdrankje?

- Krijgt Max een prik in zijn bil?

- Is de dokter bang voor bloed?

- Vindt de dokter snot naar?

27. Doen!
Hoest en nies. 

Wat moet je doen als je hoest en niest?

28. Met de bal gooien.
Groeten als je ergens weggaat. Ga in de kring zitten of staan. Gooi een bal over. Als je gooit, 

groet je. Degene die vangt zegt dezelfde groet terug.

Voorbeeld

Abel gooit naar Bianca en zegt: ‘Doei, Bianca!’

Bianca vangt en zegt: ‘Doei, Abel!’

Bianca gooit naar Coco en zegt: ‘Dag, Coco!’

Coco vangt de bal en zegt: ‘Dag, Bianca!’

DE HIK

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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29. Lange woorden.
In het Nederlands vind je veel lange woorden. Dat komt omdat veel kortere 

woorden aan elkaar worden geplakt en zo één lang woord vormen.

Kijk goed naar de woorden. Welke korte woorden zitten er verstopt?

- snotneus

- bloedneus

Er is nog zo’n lang woord. Het is de plek waar Dokter Diaz wel eens werkt. 

Weet jij welk lang woord dat is? En uit welke twee kortere woorden dat 

woord bestaat?

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

- Wat is er met Max aan de hand?

- Wie is de gast in de show?

- Heeft de dokter een pil voor Max?

- Heeft ze een drankje tegen de hik?

- Waarom schrikt Max zo erg?

- Wie heeft er nu de hik?

31. Samen praten.
Iedereen is wel eens ziek. Praat samen over ziek zijn. Wat was er met je aan de hand, toen 

je ziek was? Voelde je je heel naar? 

Heb je wel eens in het ziekenhuis gelegen? Of heb je wel eens iemand opgezocht in het 

ziekenhuis? Wat vond je daarvan? 
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Let op: mijn en m’n, jouw en je.

Je schrijft:  Je zegt:

Ik heb pijn in mijn hoofd. Ik heb pijn in m’n hoofd.

Jij hebt pijn in jouw hoofd. Je hebt pijn in je hoofd.

Hij heeft pijn in zijn hoofd. Hij heeft pijn in z’n hoofd.

Zij heeft pijn in haar hoofd. Ze heeft pijn in d’r hoofd.

Wij hebben pijn in ons hoofd. We hebben pijn in ons hoofd.

Jullie hebben pijn in jullie hoofd. Jullie hebben pijn in jullie hoofd.

Zij hebben pijn in hun hoofd. Ze hebben pijn in hun hoofd.

U heeft pijn in uw hoofd. U hebt pijn in uw hoofd.

32. Ik/jij/hij-kaartjes: mijn en m’n, jouw en je.

Ik/jij/hij-kaartjes

Leg de kaartjes omgekeerd en door elkaar op tafel. Draai een kaartje om en maak een zin 

met ‘pijn’. Eerst zoals je het schrijft, dan zoals je het zegt.

Voorbeeld

Je pakt het wij-kaartje: 

‘Wij hebben pijn in ons hoofd.’

‘We hebben pijn in ons hoofd.’

33. Hoor het woord.
Luister naar het liedje. Ga staan als je het woord hoort:

m’n.

34. Knippen en plakken.

Spelletjes

Zoek in tijdschriften plaatjes van lichaamsdelen. Zoals een knie, een hand, ogen, een buik. 

Plak ze op en schrijf het woord erbij. Je kunt het in tweetallen doen, dat is gezellig! Laat 

zien wat je gedaan hebt en vertel erover.

Je kunt de plaatjes plakken in een taalmap! 

PIJN

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/webcontent2
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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/webcontent2

