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Hotel Hallo - Thema 7

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 staan op het perron.

- Hij heeft de kaartjes.

- Zij doen een spel.

- Hij slaapt.

- Hij snurkt.

- Zij maakt opa wakker.

- Zij hebben haast.

MET DE TREIN

EEN LANGE REIS
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3. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Gaan opa en oma met de trein?

- Missen Max, Mia en opa de trein?

- Zet de conducteur een stempel op het buskaartje?

- Valt opa in slaap?

- Snurkt Max?

- Gaan ze naar een pretpark?

- Is de brug open?

4. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Heb je de kaartjes, opa?’

- ‘Ik heb de kaartjes.’

- ‘Verdorie!’

- ‘Schiet op, opa!’

- ‘Het is vakantie. We hebben geen haast.’

5. Doen!
- Kijk boos.

- Kijk blij.

- Kijk naar links.

- Kijk naar rechts.

- Doe je ogen dicht.

- Doe je ogen open.

6. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 
Max en Mia doen een spelletje in de trein. Dit spelletje kun je overal doen. Speel ‘ik zie, ik 

zie wat jij niet ziet’ met elkaar. 

Je kunt iets zeggen over de kleur, bijvoorbeeld:

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en het is…groen.’

Je kunt er ook iets anders over vertellen, bijvoorbeeld:

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en je kunt er op zitten.’

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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7. Tekenen.
Doe je ogen dicht en bedenk dat je in de trein zit. Wat zie je allemaal? Wat hoort bij een 

trein? Doe nu je ogen open en teken het. Vertel aan elkaar wat je getekend hebt. 

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

- Wie gaan er met de trein?

- Waar gaan ze naartoe?

- Wat wil de conducteur?

- Wat doet opa in de trein?

- Wat doen Max en Mia in de trein?

- Waarom moeten ze zich haasten?

   

9. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Slapen Max en Mia in een tent?

- Staat de tent op een camping?

- Moeten Max en Mia in de tuin plassen?

- Is de buurvrouw onder het hek doorgekropen?

- Hebben Max en Mia een zaklamp?

- Gillen Max en Mia?

- Moet Max plassen?

DE TENT

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

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘We zitten in een tent!’

- ‘We kamperen. Maar niet op een camping.’

- ‘Mia is bang in het donker.’

- ‘Er is iets buiten.’

- ‘Bangerik!’

- ‘Je moet het ophouden.’

- ‘Kun jij op mijn schoenen schijnen?’

11. Rara, wie is het?

 
Portretten

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

- Zij slapen in een tent.

- Hij hoort iets buiten.

- Zij gillen.

- Zij zit in haar slaapzak.

- Hij moet naar de wc.

- Hij doet zijn schoenen aan.

- Zij schijnt op zijn veters.

- Zij moet ook plassen.

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

- Waar zijn Max en Mia?

- Wat doen ze in de tent?

- Wie horen ze buiten?

- Waarom maakt Max zijn veters vast?

- Waarom gaat Mia ook naar buiten?

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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13. Beeldendans.
Luister naar het liedje. Als de muziek speelt dans of beweeg je door de ruimte. Als de 

muziek wordt stopgezet blijf je als een standbeeld staan. Zeg een woord of zin uit het 

liedje. Weet je nog wat het betekent?

14. 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?

15. Samen praten.
Als je van huis bent en je wilt heel graag weer thuis zijn, dan heb je heimwee. Mis jij je thuis 

wel eens als je op vakantie bent? Wat doe je dan? Is er iets dat helpt tegen heimwee? Praat 

er samen over!

   

16. Rara, wie is het?

Portretten

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

-  Zij zijn vrij.

-  Zij zit op haar stok.

-  Hij heet David.

-  Hij maakt een wereldreis.

-  Hij komt uit Suriname.

-  In de kerstvakantie gaan ze naar Oostenrijk.

-  Hij heeft een gele fiets met een wit zadel.

WE ZIJN ER BIJNA

DAVID
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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


6

17. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

-  Moeten Max en Mia naar school?

-  Komt David uit het buitenland?

-  Is zijn fiets geel met een rood zadel?

-  Is David op reis?

- Is hij overal geweest?

-  Slaapt David graag in een tent?

18. Wie zegt het?

Portretten

Kijk naar de portretten.  Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Goede reis!’

- ‘Ik moet uitrusten.’

- ‘Waar komt u vandaan?’

- ‘Reist u met het vliegtuig?’

- ‘Weet je waar dat land ligt?’

- ‘De wereld is te groot. Er zijn te veel landen.’

- ‘Waar gaan we in de paasvakantie naartoe?’

19. Toneelspelen.
Ga in tweetallen zitten. Jullie gaan op vakantie. Bedenk een land waar je naartoe zou 

willen gaan. Hoe ga je erheen? Met het vliegtuig? Met de boot of de trein? Nu gaat 

iedereen in de kring zitten. Jullie vertellen dat jullie op vakantie gaan. De anderen vragen 

waar dat land ligt en wensen jullie een goede reis. Daarna zwaaien jullie en gaan samen 

naar de gang.

Voorbeeld

Jullie:   ’Wij gaan op vakantie naar Engeland. We gaan met de boot.’

De anderen:  ‘Waar ligt Engeland?’

Jullie:   ‘Engeland ligt in Europa.’

De anderen:  ‘Goede reis.’

Jullie:   ‘Dankjewel!’

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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20. Uitbeelden.
Je gaat op reis. Maar hoe? Ga je op de fiets? Met de auto? Met de trein of de bus, het 

vliegtuig of de boot? Of misschien ga je wel lopend! Beeld uit hoe je op reis gaat. De 

anderen moeten het raden.

21. Vlaggen tekenen.
De vlag van Suriname heeft een mooie ster. Weet je nog welke kleuren de Surinaamse vlag 

heeft? Welke kleuren heeft de Belgische vlag? En de Nederlandse vlag? Teken de vlaggen 

en praat erover.

22. Samen praten.
Vraag aan elkaar waar je vandaan komt. Vraag waar dat land ligt. In welk continent? Ken je 

mensen die uit andere landen komen? Waar komen zij vandaan? Waar liggen die landen? 

Als je een wereldkaart hebt, kun je de namen van de mensen op de goede plek plakken.

23. In de kring.
Bedenk samen woorden die je kunt zetten bij het woord te en schrijf ze op.

Voorbeeld

(te) groot

(te) klein

(te) jong

(te) oud

(te) ver

Bedenk nu samen wanneer iets te groot is, te klein, te ver is, wanneer iemand te jong is, etc.

Voorbeeld

Mijn vader is te groot voor mijn fiets.

Mijn fiets is te klein voor mijn vader.

24. Samen praten.
Kijk om je heen. Welke kleuren zie je?  

Wijs ze aan en benoem ze.
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Vertelkoffer

Deze spelletjes kun je spelen:

25. Ik ga op reis en ik neem mee.
Ga de kring rond. Ieder kind vertelt wat hij of zij meeneemt op reis, maar ook wat de 

kinderen voor hem of haar wilden meenemen!

Voorbeeld

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

B: Ik ga op reis en ik neem mee…een kaart en een rugzak.

C: Ik ga op reis en ik neem mee…een kaart, een rugzak en een schelp.

26. 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?

DE VERTELKOFFER

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent4
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27. Rara, wie is het?

Portretten

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

- Zij zijn buiten.

- Zij hebben een schat begraven.

- Zij zijn vergeten waar de schat ligt.

- Zij weet niet wat links of rechts is.

- Zij mogen niet alleen oversteken.

- Hij krijgt een klap.

28. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

-  Is de radioshow buiten?

-  Is oma de gast?

-  Zijn Katja en Lillie de gasten?

-  Zijn Katja en Lillie piraten?

-  Zijn Mia en Katja vergeten waar de schat ligt?

-  Mogen Katja en Lillie alleen oversteken?

-  Hebben Katja en Lillie snoepjes begraven?

DE SCHAT

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

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘We hebben een groot piratenschip.’

- ‘Is het ver?’

- ‘Nee, het is hier in de buurt.’

- ‘Waar moeten we naartoe?’

- ‘We moeten rechtdoor.’

- ‘Het is toch aan de overkant?’

30. Dobbelen.
Ga in tweetallen zitten. De één gooit met de dobbelsteen en vraagt waar hij of zij naartoe 

moet. De ander kijkt op het kaartje en geeft antwoord. Je kunt gebruiken:

de eerste rechts - de tweede rechts - de eerste links - de tweede links - rechtdoor

Voorbeeld

Jij gooit 

 

 

 

 

 

 

. 

Je vraagt: ‘Waar is de school?’

Of: ‘Kun je me vertellen waar de school is?’

De ander kijkt op het kaartje en geeft antwoord.

Dit zijn de plekken die bij de nummers van de dobbelsteen horen:

 het station

 de school

 de bioscoop

 het pretpark

 Hotel Hallo

 het museum

 

 

 

 

 

 

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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31. Samen wandelen.
Loop met elkaar rond. Dat kan binnen zijn of buiten. De juf of meester, of één van de 

kinderen, vertelt hoe de anderen moeten lopen. Je kunt gebruiken:

Je gaat hier… - … naar links - … naar rechts - … rechtdoor - … de hoek om

 

32. 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 erin verstopt?

- schatkaart

- schatkist

Er is nog zo’n lang woord. Lillie praat erover.

Ze vertelt waarmee ze over de zee zijn gevaren. Weet je welk woord het is?  

Uit welke twee woorden bestaat het?

   

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

34. Springen.
Teken een bus, een trein, een boot, een eiland en een kokosnoot. Plak de tekeningen met 

plakband op de grond. Dit is belangrijk, je wilt niet uitglijden! Luister goed naar het liedje. 

Als je het woord hoort, ga je op de tekening staan die daarbij hoort.

35. Samen praten.
Wat doe je graag? Vind je fietsen fijn? Of houd je van varen in een boot? Hoe ga jij meestal 

op vakantie? Praat er samen over!

IK KOM ERAAN
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