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Hotel Hallo - Thema 4

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 zijn getrouwd.

- Hij had een snor.

- Hij is knapper dan zijn broer.

- Zij heeft een trouwjurk aan.

- Zij vindt het romantisch.

- Hij is nu kaal.

OPA EN OMA

DE OMA VAN OMA

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
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3. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Zijn de foto’s van vroeger?

- Is Roos de neef van oma?

- Was opa vroeger kaal?

- Stopte opa een ring in een suikerspin?

- Zijn Max en Mia getrouwd?

- Is de oma van oma dood?

4. Lange woorden.
Uit welke twee woorden bestaat de suikerspin? Waarom heet het zo, denk je?

En hoe zit het met trouwjurk?

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

- Wie staan er op de foto’s van oma?

- Wat gebeurde er op de kermis?

- Wat vroeg opa aan oma?

- Waar gingen opa en oma trouwen?

- Wie kwamen er naar de kerk?

6. Tekenen.
Wat een gekke foto! Er staan twee suikerspinnen op die met elkaar trouwen! Er is veel 

familie komen kijken: neven en nichten, ooms en tantes en nog veel meer. Kun jij dat 

tekenen?

Let op: zijn

vandaag gisteren

ik ben ik was

jij bent jij was

hij is hij was

zij is zij was

wij zijn wij waren

jullie zijn jullie waren 

zij zijn zij waren

u bent u was
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Let op: hebben

vandaag gisteren

ik heb ik had

jij hebt jij had

hij heeft hij had

zij heeft zij had

wij hebben wij hadden

jullie hebben jullie hadden

zij hebben zij hadden

u hebt u had

Maak kaartjes met daarop de woorden uit de rijtjes van 

hebben en zijn, gisteren en vandaag. Leg de kaartjes 

omgekeerd op tafel. Schrijf op een bord of op een groot 

stuk papier:

Gisteren Vandaag

Pak een kaartje, maak er een zin mee en plak het op de goede plek.

Voorbeeld

Je pakt: jij was.

Je zegt: ‘jij was knap.’

Je plakt het kaartje onder: gisteren.

Je pakt: wij hebben.

Je zegt: ‘wij hebben een boek.’

Je plakt het kaartje onder: vandaag.

Het helpt als je samen dingen bedenkt die je kunt zijn, zoals: jong, oud, knap, lelijk, kaal, 

verliefd.

Het helpt als je samen dingen bedenkt die je kunt hebben, zoals: een boek, een bal, een 

hond, een vriend, een vriendin.
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7. Samen praten: toen en nu.
Max en Mia kijken naar een foto van opa van vroeger.

Toen was opa niet kaal.  Nu is opa kaal.

Toen had opa geen rimpels. Nu heeft opa wel rimpels.

Praat samen over vroeger. Hoe zag jij er uit toen je klein was? En je broer of je zus, je vader 

of je moeder? Zeg steeds: Toen ………………. en nu …………………

   

8. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Hoe zag hij eruit?’

- ‘Hij had een dikke neus met pukkels.’

- ‘Berend is jouw leukste oom.’

- ‘Ze lagen samen in één wieg.’

- ‘Maar geen kruisje zetten hoor!’

9. Tekenen.
Teken je eigen familie. Wie horen er allemaal bij? Wat kun je over hen vertellen?

10. Uitbeelden.
Speel de show na! Twee kinderen zijn Max en Mia. Durf jij de gast te zijn? Je komt vertellen 

over je familie. Max en Mia willen alles weten, dus je krijgt vast veel vragen. Misschien wil 

je daarna wel Max of Mia zijn.

DE STAMBOOM 
VAN OPA

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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11. Navertellen.
Kijk naar de stamboom van opa. Bekijk het goed en vertel elkaar wat je gehoord hebt. Deze 

vragen kunnen je helpen:

- Wie staan er op de stamboom?

- Wat betekent een kruisje?

- Hoe heetten de broer en de vader van opa?

- Zien opa’s vader en broer er hetzelfde uit?

- Wie zijn Layla en Bianca?

   

12. Hoor het woord.
Klap in je handen, ga staan, of doe iets anders wanneer je het woord hoort: mee

13. Het telefoonspel.
Denk aan een woord of zin dat je in het liedje hebt gehoord. Ga nu in de kring zitten. 

Fluister het woord in het oor van het kind dat links van je zit. Die doet hetzelfde.  

Zo ga je de kring rond tot het kind rechts van jou het woord of de zin weer in jouw oor 

fluistert. Hoor je hetzelfde als waar je mee begon?

14. Wat komt eerst?
De koude natte muis mag eerst naar binnen. 

Maar daarna komt zijn familie ook. Eerst komt zijn 

vrouw. En daarna? Luister nog eens goed naar het 

liedje en probeer de volgorde te onthouden.  

Had je het goed? Hoeveel muizen zijn er nu bij elkaar?

15. Samen praten.
Ben jij wel eens verhuisd? Kun je tekenen waar je eerst 

woonde en waar je daarna woonde? Hoe vond je het 

om te verhuizen?

DE MUIS

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

Nee? Blijf zitten.

- Mia heeft gel in haar haar.

- Mia heeft oorbellen in.

- Max heeft een ketting om.

- Thomas Wit is een fotograaf.

- Pollie staat niet op de foto.

- Max vertelt een mop.

17. Rara, wie is het? 

Portretten

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

- Hij is de fotograaf.

- Zij gaan op de foto.

- Hij moppert.

- Hij wil een mop vertellen.

- Hij heeft gel in zijn haar.

- Zij doet Wim’s haar door de war.

- Hij zegt: ‘niet bewegen!’

18. Uitbeelden.
Iedereen staat voor een grote spiegel. Er komt straks een fotograaf. De fotograaf komt een 

groepsfoto van jullie maken. Maar je haar zit door de war! Snel! Kam je haren! Doe gel in je 

haar! Misschien wil je oorbellen in of een ketting om? Je hebt maar 10 tellen…

10…9…8…7…6…5…4…3…2…1… Sta je op je plaats?

Niet bewegen… KLIK! 

DE FOTOGRAAF

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. Doen!
- Ga in de kring zitten.

- Iemand staat op.

- Niemand staat op.

- Iedereen staat op.

20.  Even oefenen: als… dan.
Hoe kun je deze zinnen ook zeggen?

Volg het voorbeeld:

- Je bent knap als je lacht. F Als je lacht, dan ben je knap.

- Opa lacht als hij een mop hoort. F
- Je lacht als je op de foto gaat. F 

21. Samen praten.
Vraag aan elkaar wat de anderen vinden van je haar of je 

kleding. Wel aardig zijn voor elkaar!

Voorbeeld

A:  ‘Wat vind je van mijn broek?’

B:  ‘Ik vind je broek leuk.’

 ‘Wat vind je van mijn vlecht?’

A: ‘Ik vind hem mooi!’

   

Vraag aan de kinderen of ze foto’s van hun familie mee willen nemen. 

Stop deze foto’s, samen met foto’s van je eigen familie in de koffer.

Ieder kind krijgt een beurt om over zijn of haar familie te praten.  

Wat is iedereen van elkaar? Wat zijn hun namen?  

Als ze zelf op de foto staan: kunnen ze zich herinneren wanneer de foto werd gemaakt?

De foto’s kunnen in een taalmap worden geplakt en neergezet, of in de klas worden 

opgehangen. Schrijf de familierelaties erbij.

DE VERTELKOFFER

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

Nee? Blijf staan.

- Bas en Joris zijn een tweeling.

- Bas en Joris zien er precies hetzelfde uit.

- Het haar van Joris en Bas is verschillend.

- Max plakt een sticker op Bas.

- De meester hield Bas en Joris voor de gek.

- Max en Mia zijn het zat.

Let op: hetzelfde/dezelfde.

Het haar. Hij heeft hetzelfde haar. Zijn haar is hetzelfde.

De klas. Zij zitten in dezelfde klas. Hun klas is hetzelfde.

De kleren. Zij dragen dezelfde kleren. Hun kleren zijn hetzelfde.

23. Wat zie je?
Kijk naar het plaatje. Wat is hetzelfde en wat is anders?

24.  Uitbeelden.
Je geeft elkaar zogenaamd een cadeautje. Het kan heel groot zijn, of juist klein. Het kan 

zwaar zijn, of licht. Pak het cadeautje uit. Wat zit erin? Vind je het een leuk cadeau, of niet?

Als je het geeft zeg je: ‘Alsjeblieft.’

Als je het krijgt zeg je: ‘Dankjewel.’ of: ‘Bedankt.’

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

- Wie zijn de gasten van Max en Mia?

- Waarom zien Joris en Bas er hetzelfde uit?

- Wat is er anders aan Joris en Bas?

- Waarom plakte de meester een sticker op Bas?

- Waarom was hun moeder boos op de meester?

DE TWEELING

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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26. Samen praten: tweelingen.
Heb jij een tweelingbroer of tweelingzus? Is het leuk om tweeling te zijn? Of ben je geen 

tweeling maar zou je dat wel leuk vinden? Wat zou er wel of niet leuk zijn als je een 

tweeling bent? Praat er samen over. Deze woorden kun je gebruiken:

allebei - hetzelfde - dezelfde - verschillend - 

anders - voor de gek houden - in de war zijn

   

Let op: maken.

ik maak   wij maken

jij maakt   jullie maken

hij maakt  zij maken

zij maakt  u maakt

27. Ik/jij/hij-kaartjes: maken.

Ik/jij/hij-kaartjes

Leg de kaartjes ondersteboven op tafel. Draai een 

kaartje om en maak een zin met een woord uit het 

rijtje ‘maken’.

Voorbeeld

Je pakt: het hij-kaartje.

Je zegt: ‘Hij maakt een foto.’

OP DE FOTO

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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Let op: van mijn/van mij.

ik Dit is mijn foto. Deze foto. is van mij.

jij Dit is jouw foto. Deze foto. is van jou.

hij Dit is zijn foto. Deze foto. is van hem.

zij Dit is haar foto. Deze foto. is van haar.

wij Dit is onze foto. Deze foto. is van ons.

jullie Dit is jullie foto. Deze foto. is van jullie.

zij Dit is hun foto. Deze foto. is van hen.

u Dit is uw foto. Deze foto. is van u.

28. Ik/jij/hij-kaartjes: mijn/van mij.

Ik/jij/hij-kaartjes

Leg de kaartjes ondersteboven op tafel. Draai een kaartje om en maak een zin met een 

woord uit het rijtje ‘mijn / van mij’.

Voorbeeld

Je pakt: het ‘wij-kaartje’

Je zegt: ‘Dit is onze foto. Deze foto is van ons.’

   

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
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