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Hotel Hallo - Thema 8

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 lopen door het bos.

- Hij plukt een bloem.

- Zij krijgt een bloem.

- Hij heeft zin in de winter.

- Zij houdt van de zomer.

- Hij vindt regen stom.

- Zij vindt regen leuk.

- Haar neus verbrandt.

WAT ZIE JIJ?

WOLKEN

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.

- Lopen Max en Mia door het bos?

- Gaan ze in de sneeuw liggen?

- Gaat Max op een bloem liggen?

- Regent het?

- Heeft Mia zin in de winter?

- Vindt Max regen leuk?

- Hoopt Max dat er veel sneeuw valt dit jaar?

- Vindt Mia het leuk om te zwemmen in de zee?

3. Wie zegt het?

Portretten

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

- ‘Die wolk lijkt op Pollie.’

- ‘Alsjeblieft.’

- ‘Dank je wel!’

- ‘En die wolk lijkt op een sneeuwman.’

- ‘Ik heb zin in sneeuw!’

- ‘De zon schijnt en je hoeft geen jas aan.’

- ‘Ik smeer altijd veel zonnebrandcrème op.’

4. Tekenen.
Teken wolken die ergens op lijken. De anderen moeten raden.

Voorbeeld

Jij: ‘Waar lijkt deze wolk op?’

Anderen: ‘Die wolk lijkt op een zon.’

Of: ‘Die wolk is net een zon.’

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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5. 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?

Sneeuwbal

Sneeuwman

Kun je meer woorden bedenken waar het woord sneeuw inzit?

In het verhaal is er nog zo’n lang woord. Daarin kun je wel drie 

kleine woorden vinden. Weet je welk woord dat is?

6. Spinnen en dobbelen.

Spelletjes

Maak een spinner met verschillende soorten weer.

Je kunt het opschrijven of tekenen:

-  Het regent.

-  Het sneeuwt.

-  De zon schijnt.

-  Het waait.

Je gooit met de dobbelsteen om te zien wat je kunt doen. Welk weer past hier goed bij? Je 

zegt op wat voor weer je hoopt. Dan spin je met de spinner. Heb je geluk?

Voorbeeld

Je gooit: 

 

 

 

 

 

 

.

Je zegt: ‘Ik hoop dat het warm is.’

Of: ‘Ik hoop niet dat het regent.’

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/spelletjes
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Dan spin je met de spinner. Wat voor weer wordt het?

Dit betekenen de ogen van de dobbelsteen:

 vliegeren

 zwemmen in de zee

 schaatsen

 sleeën

 zonnen

 in de plassen stampen 

7. Toneelspelen.
Jullie hebben een kikker gevonden in de sloot en hem onder een bekertje gestopt. Er 

staan drie bekertjes omgekeerd op tafel. Daar heeft iemand, toen jij je ogen dichtdeed, 

een balletje (de kikker) onder verstopt. Waar is de kikker? Jij wilt hem vinden, maar de rest 

wil niet dat de kikker ontsnapt. Als je het bekertje om wilt draaien met de kikker, roept 

iedereen: 

‘Pas op!’ of: ‘Voorzichtig!’ of: ‘Kijk uit!’

8. Navertellen.
Vertel elkaar over het verhaal.

Deze vragen kunnen je helpen:

-  Waar zijn Max en Mia?

-  Waar kijken ze naar?

-  Waar lijken de wolken op?

-  Waar heeft Max zin in?

-  Waar heeft Mia zin in?

-  Wat vindt Max niet leuk?

-  Wat vindt Mia niet leuk?
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9. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Is Katja de gast?

- Hoort de sneeuw bij de herfst?

- Hoort het strand bij de zomer?

- Hoort de zwembroek bij de lente?

- Heeft Katja een zwembroek?

- Krijgt Katja een ijsje?

10. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Ik ben het zusje van Mia.’

- ‘Hoe gaat het met jou?’

- ‘Met mij gaat het goed, Max.’

- ‘De lente, de zomer, de herfst of de winter.’

- ‘Vogels maken een nest in de…’

- ‘Ze leggen eitjes in de…’

- ‘IJs hoort bij de winter.’

- ‘Dan ligt er ijs op de sloot.’

- ‘Dat kun je altijd eten. In elk seizoen!’

11. Sneeuwballen gooien.
Schrijf woorden die iets met de seizoenen te maken hebben op vellen papier. Zoals het 

strand (de zomer), het nest (de lente). Maak van ieder velletje een prop. Nu mag je met 

deze sneeuwballen naar elkaar gooien! Als de tijd om is verzamel je de proppen en strijk je 

de papieren glad. Welk woord hoort bij welk seizoen? Leg ze bij elkaar en zet er de naam 

van het seizoen bij.

IJS

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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12. Met de bal gooien.
Ga in de kring zitten en gooi een balletje naar iemand. Vraag als je gooit hoe het gaat. 

Als je vangt, dan geef je antwoord. Daarna gooit een ander de bal en vraagt hoe het gaat.

Voorbeeld

A: gooit de bal.

A: ‘Hoe gaat het?’

B: vangt de bal.

B: ‘Het gaat wel.’

B: gooit de bal.

B: ‘Hoe gaat het met je?’

C: vangt de bal.

C: ‘Heel goed!’

13. Samen praten: seizoenen.
Welk seizoen vind jij leuk? Wat vind je er leuk aan? Zou het leuk zijn als het weer altijd 

hetzelfde was?

Verdeel een groot vel papier in vier kolommen, voor elk seizoen één. Schrijf de namen 

van de seizoenen bovenaan de kolommen. Schrijf woorden die bij de seizoenen horen op 

plakbriefjes en plak ze samen op de goede plek. Schrijf je naam op een plakbriefje. Wat is 

jouw lievelingsseizoen? Plak het in de goede kolom.

   

14. Hoor het woord.
Luister naar het liedje. Klap in je handen als je het woord weer hoort.

15. Tekenen.
Maak een tekening waarop het weer in de war is. Je kunt bijvoorbeeld een kerstboom 

tekenen en iemand met een badpak ernaast. Of een nest met vogeltjes in de sneeuw. Laat 

je tekening aan elkaar zien. Kunnen de anderen zien wat er niet klopt?

HET WEER IS 
IN DE WAR

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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16. Spinner van het weer.

Spelletjes

Maak een spinner met verschillende soorten weer.

Je kunt het opschrijven of tekenen:

-  Het is lekker weer.

-  Het is slecht weer.

-  Het is warm.

-  Het is koud.

Je maakt twee zinnen. Je mag beginnen met:

‘Ik blijf binnen …’

Of:

‘Ik ga naar buiten…’

In één zin gebruik je want, in de andere zin gebruik je omdat.

Voorbeeld

Je spint: Het is lekker weer.

Je zegt: ‘Ik ga naar buiten want het is lekker weer.’ of: ‘Ik ga naar buiten omdat het lekker 

weer is.’

Tip! Het helpt om twee voorbeeldzinnen, zoals de zinnen hierboven, ergens op te schrijven 

zodat je ernaar kunt kijken.

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

Portretten

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

- Zij denkt dat er onweer komt.

- Hij wil wandelen in het park.

- Hij neemt zijn paraplu niet mee.

- Hij heeft een zonnebril op.

- Zij zoekt opa.

- Hij is nat.

18. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten

-  Doet Pollie raar?

-  Denkt Pollie dat er onweer aankomt?

-  Denkt Max dat er onweer aankomt?

-  Denkt opa dat er onweer aankomt?

-  Denkt Pieter Paul dat er onweer aankomt?

-  Begint het te sneeuwen?

-  Horen ze de bliksem?

PIETER PAUL

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. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Boem…boem…knal!’

- ‘Het is lekker weer.’

- ‘Pollie is gek.’

- ‘Hoe gaat het met jullie?’

- ‘Hier staat het weerbericht.’

- ‘Waar is opa?’

20. Het weer.
Kijk naar buiten. Wat voor weer is het? Als jij een weerman was, of een weervrouw, wat zou 

je dan zeggen op de radio?

21. Dobbelen.
Bedenk dingen die je buiten kunt doen. Zoals:

- wandelen

- voetballen

- zwemmen

Wat voor weer is het? Gooi met de dobbelsteen:

 Het is lekker weer.

 Het is slecht weer.

 Het is warm.

 Het is koud.

 Het regent.

 Het sneeuwt.

Zeg wat voor weer het is. Zeg daarna een zin met: ‘Laten we …’ of: ‘Zullen we…?’

 

 

 

 

 

 

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

Je gooit: 

 

 

 

 

 

 

Je zegt: ‘Het is warm.’ en ‘Laten we gaan zwemmen.’

Of:

Je gooit: 

 

 

 

 

 

 

Je zegt: ‘Het is slecht weer.’ en ‘Laten we binnen blijven.’

22. Navertellen.
Vertel elkaar wat je gehoord hebt.

Deze vragen kunnen je helpen:

-  Wat doet Pollie?

-  Wat voor weer is het?

-  Wat doet opa?

-  Wie is de gast van Hotel Hallo?

-  Waar weet hij alles over?

-  Wat voor weer denkt hij dat het wordt?

-  Wat gebeurt er met opa?

   

Vertelkoffer

Deze spelletjes kun je spelen:

23. 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…regenlaarzen.

B: Ik ga op reis en ik neem mee…regenlaarzen en een paraplu.

C: Ik ga op reis en ik neem mee…regenlaarzen, een paraplu en zonnebrandcrème.

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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24. 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?

   

25. Rara, wie is het?

Portretten

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

- Hij komt uit Amsterdam.

- Hij komt uit Eindhoven.

- Hij is een weerman.

- Zij komen op de radio.

- Zij houdt van regen.

- Hij houdt van wind.

26. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

-  Weet Pieter Paul alles over het weer?

-  Komt zijn weerbericht op de televisie?

-  Staan Max en Mia in de krant?

-  Houdt Pieter Paul van vliegeren met zijn dochter?

-  Stampt Mia graag in de plassen?

- Is er morgen veel regen en wind?

-  Wordt het morgen zonnig?

HET WEERBERICHT

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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27. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Ik praat over het weer.’

- ‘Het wordt 5 graden in het oosten tot 8 graden aan zee.’

- ‘U zei: kunstgebit!’

- ‘Ik hou van veel wind.’

- ‘Wat wordt het morgen voor weer?’

- ‘Morgen wordt het zonnig.’

28. Uitbeelden.
Je bent buiten. Laat zien wat voor weer het is door het uit te beelden. Kunnen de anderen 

het raden? 

29. Toneelspelen.
Jullie staan voor het raam. Het regent. Eerst komen er druppels naar beneden. Maar dan 

iets anders! Je kunt zelf bedenken wat. Chocolademelk, bijvoorbeeld. Of snoepjes. Jij bent 

natuurlijk erg verbaasd. Wat zeg je, als je erg verbaasd bent?

   

30. Let op jouw maand!
Luister goed naar het liedje. Als je de maand hoort waarin jij jarig bent, steek je allebei je 

armen in de lucht. Zijn er kinderen op dezelfde dag jarig?

31. Samen praten.
Wanneer ben je jarig? In welk seizoen is dat? Schrijf alle verjaardagen op en zet het seizoen 

erbij. Een verjaardag is een leuk feest.  Welke feesten ken je nog meer? In welke maand zijn 

die feesten?

DIT ZIJN DE MAANDEN 
VAN HET JAAR

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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32. Samen praten: sterrenbeeld.
Een jaar heeft 12 sterrenbeelden. Weet je wat jouw sterrenbeeld is? Hier staan ze op een rij:

- ram

- stier

- tweelingen

- kreeft

- leeuw

- maagd

- weegschaal

- schorpioen

- boogschutter

- steenbok

- waterman

- vissen

Wie heeft er hetzelfde sterrenbeeld?

   

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 ‘tips en spelletjes’.

Spelletjes

NA DIT THEMA

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