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Hotel Hallo - Thema 10

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.

- Heeft Mia een nieuwe jurk?

- Doet Manon haar jas aan?

- Is Katja helemaal bruin?

- Pakt Max een broek uit de kast?

- Moet Katja in bad?

- Doet Max de jurk in de wasmachine?

- Heeft Mia oude kleren aangetrokken?

MAX DOET DE WAS

EEN NIEUWE JURK

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. Wie zegt het?

Portretten

Kijk goed naar de portretten en wijs aan wie dit heeft gezegd. Kun je de zin 

herhalen?

- ‘Trek eerst iets anders aan.’

- ‘Wat vind je van mijn nieuwe spijkerbroek?’

- ‘Ik vind hem leuk!’

- ‘Hij staat me goed.’

- ‘Je hebt gelijk.’

- ‘Ja, inderdaad.’

- ‘Mijn nieuwe jurk is vies.’

- ‘Je mag de jurk niet te heet wassen.’

4. Toneelspelen.
Iemand is verkoper in een kledingwinkel. De ander is de klant. De klant is op zoek naar een 

nieuwe broek (of een ander kledingstuk). Deze zinnen kunnen jullie gebruiken:

Klant:  ‘Ik zoek een broek.’

Verkoper:  ‘Welke maat heb je?’

Klant:  ‘Ik heb maat …’

Verkoper:  ‘Wat vind je van deze broek?’

Klant:  ‘Ik vind hem leuk.’

Verkoper:  ‘Daar kun je passen’ (wijst op pashokje)

   ‘Past de broek?’

Klant:  ‘Hij past goed.’

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

Spelletjes

Maak een spinner en plak er plaatjes op van kledingstukken. Opschrijven mag ook. Ga in 

tweetallen zitten. Spin. Welk kledingstuk wijst de spinner aan? Vraag over dat kledingstuk 

hoe het staat. De ander vraagt dan hoe het zit.

Voorbeeld

De spinner komt op de trui.

Jij:   Hoe vind je deze trui?

of:   Wat vind je van deze trui?

De ander: Hij staat je goed.

   Past de trui?

Jij:   Hij past goed.

 Je kunt ook dobbelen om het antwoord op de laatste vraag, bijvoorbeeld:

 Hij is te lang.

 Hij is te kort.

 Hij is te groot.

 Hij is te klein.

 Hij past goed.

 Hij zit niet goed.

 

 

 

 

 

 

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


4

6. Knippen en plakken.

Spelletjes

Zoek samen in tijdschriften naar plaatjes van kleding. Plak de plaatjes op en schrijf erbij wat 

het is. Je kunt dit doen op een stuk papier dat je in de klas ophangt. Je kunt het ook opplakken 

in een taalmap die je kunt vinden bij ‘tips en spelletjes’. Welke kleding is voor mannen? Welke 

kleding is voor vrouwen? Wat draag je als het warm is, en wat als het koud is?

7. Dobbelen. 
Je wilt naar buiten, maar je moet je eerst aankleden. Dobbel je kleren bij elkaar! De eerste 

die is aangekleed, heeft gewonnen.

 De onderbroek

 De broek

 De trui

 De sokken

 De schoenen

 Het T-shirt

8. Mee eens of niet?
Deze zinnen staan op het bord of op een stuk papier. Ben je het hier mee eens of niet? 

Als je het er mee eens bent, plak je er een papiertje bij waarop staat: ‘Dat klopt.’ of: ‘Dat is 

waar.’ Als je het er niet mee eens bent, dan plak je er een papiertje bij waarop staat: ‘Dat 

klopt niet.’ of: ‘Dat is niet waar.’

Voorbeeld

- ‘Een jurk staat een jongen niet.’

- ‘Een vrouw met een stropdas is raar.’

Kunnen jullie samen nog andere zinnen bedenken?

 

 

 

 

 

 

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/spelletjes
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9. Navertellen.
Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

-  Wat draagt Katja?

-  Wat zegt Manon tegen haar?

-  Wie gaat naar de winkel?

-  Wat doet Katja in de tuin?

-  Wat doet Max met de jurk?

- Wat vraagt Katja?

   

10. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Wijs aan! Kun je de zin herhalen?

- ‘Vandaag hebben we een heel leuke gast.’

- ‘Haar naam is Eva.’

- ‘Ze is een vriendin van ons.’

- ‘Hoe gaat het met jullie?’

- ‘Ik heb een wit shirt aan met een kraagje.’

- ‘En ik draag een blauwe rok.’

- ‘Ik zou nooit een uniform willen.’

- ‘Ik groei uit mijn kleren.’

HET UNIFORM

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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11. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

-  Heet de gast Eva?

-  Draagt ze een spijkerbroek?

-  Heeft ze een wit shirt aan?

-  Draagt ze een zwarte rok?

-  Is haar rok lang?

-  Mag ze ook rode sokken aan?

-  Draagt Max ook weleens een uniform?

-  Staat Max vaak lang voor de spiegel?

12. Ik zie, ik zie…
Weet je nog hoe de kleuren heten? Schrijf samen alle kleuren op die je kent, in de kleur die 

daarbij hoort (dus schrijf met een groene stift: groen). Zorg dat het ergens staat, waar je het 

goed kunt zien. Dan kies je iets in de kamer en moeten de anderen raden wat het is. Daarna 

is een ander aan de beurt.

13. Met de bal gooien.
Ga in de kring zitten. Vertel wat je aanhebt. Gooi de bal naar een ander. Zeg wat hij of zij 

aanheeft. Je hoeft steeds maar een kledingstuk te kiezen.

Gebruik steeds dragen en aanhebben.

Voorbeeld

‘Ik draag een witte trui.’

‘Ik heb een witte trui aan.’

Je gooit de bal.

‘Jij draagt groene sokken.’

‘Jij hebt groene sokken aan.’

14. Tekenen.
Misschien draag jij op school een uniform. Misschien niet. Als je een uniform aan moest 

naar school, en je mocht zelf kiezen, hoe zou jouw uniform er dan uitzien? Teken jouw 

uniform en praat erover.
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15. Samen praten.
Draag jij wel eens een uniform? Wanneer dan? Hoe ziet het eruit? Als je bij de politie werkt, 

draag je vaak een uniform. Hoe ziet dat er dan uit? Wat voor uniformen ken je nog meer? 

Teken de uniformen die je kent.

   

16. Hoor het woord.
Luister goed naar het liedje. Steek je hand op als je de woorden zit en te hoort.

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

Wat moet ik aan vandaag?  Huppel in het rond.

Deze schoenen zijn te klein.  Raak je schoenen aan.

Dit T-shirt zit niet fijn.   Wijs op je shirt, trek een boos gezicht.

18. 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 kledingstuk uit het liedje. Heb jij, of een ander, dat 

kledingstuk misschien aan? Dan kun je het aanwijzen.

WAT MOET IK
AAN VANDAAG

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?

‘Wat ben je mooi verkleed.’

‘Ik ben een prinses.’

‘Maar deze pruik jeukt wel.’

‘Ik ben Prins Carnaval.’

‘Hier draag ik mijn kostuum.’

‘O, carnaval is zo leuk!’

‘Er zijn optochten.’

‘Er zijn overal feesten.’

’Nou, in België vieren ze ook carnaval, hoor!’

20. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Is Katja verkleed?

- Heeft oma een pruik op?

- Is de man een prins?

- Krijgt Prins Carnaval de sleutel van Hotel Hallo? 

- Vindt oma carnaval niet leuk?

PRINS CARNAVAL

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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21. Rara, wie is het?

Portretten

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

- Zij heeft een pruik op.

- Haar schoenen hebben hoge hakken.

- Hij laat een foto zien.

- Op de foto draagt hij een kostuum.

- Hij heeft een rare hoed met veren.

- Zij heeft een vriendin in Oeteldonk.

- Hij vindt carnaval het leukst in België.

- Zij vindt carnaval overal leuk.

22. Doen!
- Ga lachend zitten.

- Huppel huilend door de kamer.

- Spring zingend rond.

Je kunt springen en zingen op hetzelfde moment.

Welke dingen kun je nog meer doen op hetzelfde moment?

Je kunt niet zitten en springen op hetzelfde moment.

Welke dingen kun je nog meer niet tegelijk doen?

23. De polonaise.
Als mensen hossen, dan bewegen ze dansend en zingend door de ruimte.

Als ze dat in een rij doen, dan doen ze de polonaise.

Kunnen jullie hossen? Het gaat beter als je carnavalsmuziek opzet.

Hieronder vind je wat leuke liedjes. Ze staan op Youtube.

Wim Kersten - Bloemetjesgordijn

André van Duin - Er staat een paard in de gang

Henkie - Lief klein konijntje

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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24. Navertellen.
Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

-  Wie laat een foto zien?

-  Wat staat er op de foto?

-  Wat gebeurt er met carnaval?

-  Wat vindt oma van carnaval?

-  Wie zijn er in de keuken?

-  Waarom moet Wim lachen?

   

Vertelkoffer

De vertelkoffer zit vol kleren! Kijk maar snel of er iets voor jou bijzit. 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 pruik.

B: Ik ga op reis en ik neem mee…een pruik en een veer.

C: Ik ga op reis en ik neem mee…een pruik, een veer en een hoed.

26. Wat is er anders?
Verkleed je op de gang met de spullen uit de koffer.

Kom binnen en laat iedereen zien hoe mooi je bent!

Ga weer naar de gang en haal iets weg. Of doe er iets bij.

Doe bijvoorbeeld een sok uit of een sjaal om.

Kom weer binnen.

Zien de anderen wat er anders is?

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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27. Maskers maken.

Spelletjes

Schminck is verf voor je gezicht. Daar kun je je gezicht mee versieren. Maar je kunt ook 

een masker opdoen. Een masker kun je zelf maken. Print de sjablonen voor de maskers 

op gekleurd papier. Knip ze uit en versier ze. Je kunt er elastiekjes aan vastmaken met 

plakband. Je kunt het masker ook op een stokje plakken, zodat je het voor je gezicht kunt 

houden.

Er staat hier ook nog een leuk filmpje op het internet.

   

28. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Victor is een modeontwerper.’

- ‘Ik ontwerp kleding.’

- ‘Eerst teken ik de kleding.’

- ‘Wat een rare jas!’

- ‘En dat daar is een mooie jurk.’

- ‘Hij draagt een korte broek.’

- ‘De trui is wijd en heeft rode strepen.’

- ‘De rok is blauw met ruiten.’

- ‘Goedemiddag!’

DE MODESHOW

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/spelletjes
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20131001_maskersmaken01/
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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29. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Heet de gast Victor Raam?

- Bedenkt Victor hoe de kleding eruit moet zien?

- Maakt Victor graag kleding die gewoon is?

- Draagt Max een lange broek?

- Heeft Mia een gat in haar rok?

- Heeft de trui van Max rode ruiten?

- Heeft Mia een legging met stippen?

30. Rara, wie is het?

Portretten

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

- Hij houdt van aparte kleding.

- Hij draagt een katoenen trui.

- Zij draagt een prachtige blouse.

- Ze draagt een paar leren laarzen.

- Ze draagt prachtige veren.

31. Dobbelen.
Je wilt naar buiten, maar je moet je eerst aankleden. Dobbel je kleren bij elkaar!  

De eerste die is aangekleed, heeft gewonnen.

 De blouse 

 De korte broek

 Een laars 

 Een laars 

 De jas 

 Kies een kledingstuk dat je nog niet hebt.

 

 

 

 

 

 

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

Spelletjes

Dit kun je doen met z’n tweetjes of met z’n drieën. Print het sjabloon uit.

Vouw het papier op de stippellijntjes. Zorg dat #1 boven is. Nu mag de eerste tekenen, 

zonder dat de anderen het zien. Teken een hoofd. Je mag het zo tekenen als je wilt, als de 

nek maar aansluit op de twee lijntjes onderaan.

Daarna vouw je het papier zo, dat #2 bovenop ligt. Nu mag de volgende tekenen. Die 

tekent het lijf met de armen. Begin met de twee streepjes bovenaan, en eindig bij de twee 

streepjes onderaan, want daar begint de volgende met tekenen.

Hierna vouw je het papier zo, dat #3 bovenop ligt. En zo ga je verder. 

Let erop dat je niet kijkt wat de ander tekent! Teken mooie/gekke/aparte kleding! 

Als iedereen getekend heeft vouw je het papier helemaal open. 

Hoe ziet het eruit?

Voorbeeld

#1: het hoofd

#2: het lijf met de armen

#3: de benen

#4: de voeten

Kijk op de website  voor een voorbeeld.

33. Een modeshow.
Ga in tweetallen zitten. Bekijk elkaars kleding goed en schrijf op wat je ziet. Hoe heten de 

kledingstukken? Waar zijn ze van gemaakt? Welke kleuren zie je? Zitten er strepen, stippen, 

ruiten, bloemetjes of iets anders op de kleding? Hierna is het tijd voor de modeshow! Zet 

een muziekje op. De een loopt heen en weer, terwijl de ander vertelt over de kleding. 

Vergeet niet te zeggen hoe mooi de kleren zijn!

Voorbeeld

‘Magdy draagt een prachtige broek.

De broek is blauw.

Er zitten leuke zakken op.’

Of 

‘Zijn schoenen zijn van leer.

Ze hebben een schitterende zwarte kleur.’

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


14

   

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

