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Hotel Hallo - Thema 6

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.

- Komt oma koken?

- Zijn Max, Mia en Katja in de lobby?

- Vertelt opa een verhaal?

- Gaat het verhaal over een vrouw?

- Had de man honger?

- Vroeg hij om soep?

- Deed hij een steen in het water?

- Deden de mensen vlees en groente in de pan?

- Smaakte de soep vies?

STEENSOEP

OMA VERTELT 
EEN VERHAAL

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. Rara, wie is het?

Portretten

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

- Zij komt koken.

- Zij doet peper en zout in de pan.

- Hij pakt een wortel en een ui.

- Zij pakt een aardappel.

- Zij pakt vlees en kip.

- Ze roert.

- Ze doet het deksel op de pan.

- Zij wil kaas op haar boterham.

4. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘We maken soep.’

- ‘Nu moet de soep koken.’

- ‘Maar ik heb honger!’

- ‘Dan mag je nu een boterham.’

- ‘Ik wil een boterham met boter en ham.’

- ‘Daar heb ik zin in!’

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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5. Vertellen.
Veel verhalen beginnen met: ‘Er was eens…’.

Die verhalen gaan over iets, dat een tijd geleden is gebeurd.

Let maar eens op: bijna alle sprookjes beginnen met ‘Er was eens…’!

Hieronder staat een kort verhaaltje. Jij mag het verhaal navertellen. Maar dan moet je 

beginnen met: ‘Er was eens…’.

Voorbeeld

Er is een prins.   Er was eens een prins.

Hij krijgt een kom soep. Hij kreeg een kom soep.

Nu jij!

- Er is een prinses.       …………………….

- Ze is jarig.        …………………….

- Ze krijgt een hondje.      …………………….

- Ze haalt brokjes voor de hond.   …………………….

- Ze doet de brokjes in een gouden kom. …………………….

- Het hondje neemt een hap.    …………………….

- En hij verandert in een …     …………………….

Wat denk je, waarin verandert het hondje? 

Het woord begint met een ‘p’ en eindigt met een ‘s’. 

6. Navertellen.
Waar gaat het verhaal van oma over? Praat erover.

Deze vragen kunnen je helpen:

- Waarom had de man honger?

- Wat liet hij aan de mensen zien?

- Wat vertelde hij over de steen?

- Wat deed de man in de pan?

- Wat deden de mensen in de pan?

- Vind jij de man ook zo slim?
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7. Ja of nee?  
Ja? Ga staan. 

Nee? Blijf zitten.

- Is het avond?

- Is Manon de gast?

- Is Manon de mama van Max?

- Is Max een vegetariër?

- Eet een vegetariër geen groente?

- Eet Manon geen kip?

- Eet ze wel worst?

- Heeft de ham van Max een gezicht?

8. Rara, wie is het?
 

Portretten

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

- Zij is de moeder van Katja en Mia.

- Zij is de dochter van Manon.

- Zij eet geen vlees.

- Zij mogen eieren eten.

- Hij eet een boterham.

EEN WORST MET 
EEN GEZICHT

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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9. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Goedemiddag!’

- ‘Ik ben de moeder van Mia.’

- ‘Kip is toch vlees!’

- ‘Dan kun je niks eten!’

- ‘Ik kan groenten eten. Zoals aardappelen, boontjes, spruitjes.’

- ‘Eet je boterham dan op!’

- ‘Malle Max.’

10. Knippen en plakken. 

Spelletjes

Kijk in tijdschriften. Knip uit wat je kunt eten.  

Wat mag Manon wel eten, en wat niet?  

Plak de plaatjes op twee verschillende vellen en schrijf het goede woord erbij.  

Je kunt dit ook in een taalmap plakken. 

Voorbeeld

De broccoli.

De worst.

   

11. Hoor het woord.
Luister naar het liedje.  

Steek je hand op als je het woord bord hoort!

GATSIE GROEN

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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12. Beweeg mee!
Ga aan tafel zitten met een (papieren) bord en bestek voor je.

Bedenk bewegingen die bij het liedje horen. Hieronder staan wat ideeën:

Eet je bord leeg, eet je bord leeg. Houd je bord op z’n kop!

Pak je vork.      Pak je vork.

Pak je mes.      Pak je mes.

Neem een hap.     Neem zogenaamd een hap.

Je lust het best.     Maak een gebaar dat iets lekker is.

13. Beeldendans.
Als het liedje speelt beweeg je door de ruimte. Maar als de muziek stopt blijf je heel stil 

staan. Als je de beurt krijgt zeg je een woord uit het liedje. Weet je wat het woord betekent?

   

14. Ja of nee?
Ja? Ga staan. 

Nee? Blijf zitten.

- Max, Mia en Pollie gaan uit eten.

- Max, Mia, Katja, opa en oma zitten in een restaurant.

- Max heeft honger.

- Katja heeft honger en dorst.

- Oma wil een ijsje.

- De ober heet Scott.

-	 Scott	zet	een	fles	melk	op	tafel.

- De vis van de dag is zalm.

- Max bestelt spaghetti.

- Opa telt de balletjes in de hutspot.

SOEP MET
BALLETJES

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

Portretten

Kijk naar de portretten. Wie heeft dit gezegd? Wijs aan. 

Kun je de zin herhalen?

- ‘Ik heb zin in kip.’

- ‘Mogen wij de kaart zien?’

- ‘Wat is de vis van de dag?’

- ‘Zalm vind ik vies.’

- ‘Mag ik de rekening?’

- ‘Het was lekker.’

16. Schiet NIET in de lach!
Ga tegenover elkaar staan. Probeer elkaar om de beurt aan het lachen te maken. Je mag 

gekke gezichten trekken en gebaren maken, maar niets zeggen. Lukt het je om iemand te 

laten lachen? Lukt het je om NIET in de lach te schieten?

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

- Wat is de familie aan het doen?

- Wat bestellen Max en Mia?

- Wat wil Katja eten?

- Wat lust Katja niet?

- Wat doet opa met zijn soep?

- Waarom schiet oma in de lach?

18. Toneelspelen.
Ga naast elkaar zitten en vertel elkaar wat je lekker vindt. Maak tekeningen van de 

gerechten de jullie lekker vinden op een papieren bord en schrijf de namen erbij. Dit is de 

menukaart. Nu speelt de één de gast en de ander de ober in het restaurant.

- Wat zeg je als je de kaart wilt zien?

- Hoe bestel je een gerecht?

- Wat zeg je als je de kaart brengt?

- Wat zeg je als je het eten brengt?

- Wat zeg je als je het lege bord ophaalt?

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


8

19. Spinner: vies en lekker.

Spelletjes

Maak een spinner met plaatjes van eten dat jullie wel en niet lekker vinden. Je kunt het ook 

opschrijven. Spin om de beurt. Wanneer het pijltje naar iets wijst wat jullie lekker vinden 

roep je bijvoorbeeld:

- ‘Lekker!’

- ‘Heerlijk!’

- ‘Zalig!’

- ‘Mmm!’

Als het pijltje op iets wijst wat jullie vies vinden roep je  

bijvoorbeeld:

- ‘Bah!’

- ‘Gatver!’

- ‘Vies!’

Vinden jullie dezelfde dingen lekker of vies?

   

Vertelkoffer

20. Restaurantje spelen.
Jullie gaan restaurantje spelen! Bedenk wat voor 

soort restaurant het is. Bedenk ook een naam. 

Maak samen een menu. Dit kun je doen door plaatjes 

uit kooktijdschriften te knippen en op te plakken. 

Er moeten voorgerechten, hoofdgerechten en 

nagerechten op de kaart staan. Teken de gerechten 

van het menu op papieren bordjes.

DE VERTELKOFFER

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/webcontent4
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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21. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Nee, ik kan niets zien.’

- ‘Ik prak het.’

- ‘Het proeft naar…aardappel.’

- ‘Ik snij iets.’

- ‘Dat is zuur!’

- ‘Ik heb dorst.’

- ‘Ik schenk iets in.’

- ‘Wil je echt geen hapje?’

22. Proeven.
Jullie gaan ook proeven! Jullie krijgen om de beurt een blinddoek voor. Vertel iets over wat 

je proeft. Is het lekker? Vind je het vies? Smaakt het zout, zoet of zuur? Wat is het?

Dit zou je kunnen proeven:

- appel

- peer

- banaan

- citroen

- brood

- koek

- kaas

23. Lange woorden.
Uit welke twee woorden bestaat het woord appelsap? Wat voor sappen ken je nog meer? 

Uit welke twee woorden bestaat de boterham? En pindakaas? 

Praat er samen over.

PROEVEN

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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24. Praten met je mond vol.
Neem een grote hap, bijvoorbeeld van een banaan. Zeg nu een woord van de woordenlijst. 

Kunnen de anderen verstaan wat je zegt?

25. Prakken, smeren, snijden en inschenken.
Bedenk samen dingen die je kunt eten. Schrijf ze op of teken ze. Kun je deze dingen 

prakken, smeren, snijden of inschenken?

26. In de kring.
Ga in de kring zitten. Gooi een appel of een banaan naar elkaar.

Als je gooit, zeg je: ‘Alsjeblieft, een appel.’

Als je vangt, dan zeg je: ‘Nee, dank je. Ik heb genoeg gegeten.’

Of: ‘Nee, dank je, ik heb geen honger.’

De ander zegt dan: ‘Weet je zeker dat je geen appel wilt?’

Of: ‘Weet je zeker dat je geen hapje wilt?’

Je antwoord: ‘Ja, ik weet het zeker.’

Dan gooi je de appel naar de volgende.

27. Toneelspelen.
Er is een bekend sprookje. In dat sprookje heeft een oud vrouwtje een appel voor een 

meisje. Het meisje wil de appel niet hebben. Maar het vrouwtje blijft vragen: ‘Wil je echt 

geen appel?’ Dan zegt het meisje toch ja. Weet je om welk sprookje het gaat? Kunnen jullie 

het naspelen?

   

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

