
 

 

Laat iemand de opdrachten van een kleur voorlezen. Kies uit elke kleur rij een opdracht en zet er een 

kruis door. Je mag meer opdrachten doen. Neem de opdrachten mee naar school. 

 

Maak een splitspaal 
van de 10 

 
10 

----------------------- 
 
 
 
 

Pak een paar flessen 
van frisdrank en zet 

hier getallen op tussen 
1-10. Zet ze naast 

elkaar. Pak een bal en 
gooi drie keer. 

Hoeveel heb je om 
gegooid? Hoe veel 
punten heb je nu? 

Teken met stoepkrijt 
buiten een cirkel. Daar 

omheen schrijf je de 
getallen 1-9. Spring nu 

met twee voeten 
tegelijk op twee 

getallen. Maak er een 
som van en schrijf 

deze erbij. 

Bedenk 15 sommen 
voor je vader, moeder, 
broer of zus. Kunnen 

ze deze maken? 
Laat ze dan 10 

sommen voor jou 
bedenken en maak 

deze. 
 

Bedenk zo veel 
mogelijk sommen 

waarvan het 
antwoord: 8 is. 
Hoeveel kun je 

maken? 

Knip uit een folder 
voorwerpen die 

ongeveer € 10  kosten. 
Plak ze op en neem ze 

morgen mee naar 
school. 

Zoek een meetlint of 
een rolmaat. Hoe lang 

ben jij? Hoe lang is 
jouw been? Hoe lang 
ben je als je je armen 
wijd houdt en je meet 

van vingertop naar 
vingertop? 

Gebruik een meetlint 
of een rolmaat. Hoe 
lang en hoe breed is 
jouw slaapkamer? En 
hoe lang en breed is 
jouw bed? Maak een 
plattegrond van jouw 
slaapkamer en zet alle 

meubels er in. 

Zoek 10 mooie 
voorwerpen. Leg deze 
op een mooie manier 
neer op de grond. Dat 
heet een compositie. 

Ben je tevreden? Ga er 
bij leggen en laat 
iemand een foto 

maken van jouw hoofd 
in de compositie.  

Maak een foto van 
een voorwerp heel 

dichtbij. Je moet niet 
direct kunnen zien wat 

het is. Morgen gaan 
we raden welk 

voorwerp je op de 
foto hebt gezet 

Pak je tekenmateriaal 
en teken een dier dat 
niet bestaat. Het mag 
een heel gek dier zijn 

maar je moet wel 
kunnen zien dat het 
een dier is. Kleur het 

dier ook in. Is het dier 
gevaarlijk of 

ongevaarlijk? 

Ga naar buiten en 
neem een doos of een 

eierdoos mee. 
Verzamel van alles wat 
je ziet en doe het in je 

doos. Wat heb je 
gevonden? Schrijf het 
op een papier. Maak 

er een foto van. 

Knip uit een folder 
woorden. Maak van 

deze woorden een zin. 
Plak deze zin op. 

Zoek takken van 
verschillende 

formaten en leg je 
naam er mee. Maak er 

een foto van. 

Bedenk 20 moeilijke 
woorden en schrijf 

deze heel netjes op. 
Vraag iemand om te 
bekijken of het klopt. 
Wat is het moeilijkste 

woord dat je kunt 
bedenken? 

 

Ga naar de koelkast en 
kies 10 verschillende 
etenswaren. Pak nu 
een papier en schrijf 

op wat je hebt 
gevonden in de 

koelkast. 

Kies een van jouw 
lievelingsboeken uit. 

Waarom is dit een 
mooi boek? Schrijf 5 

zinnen op over dit 
boek. 

 
 

Lees op hoog niveau. 
Pak een boek. Lees 
steeds vijf zinnen. 

Begin heel dicht bij de 
grond, dan op een 

stoel, op de trap en ga 
steeds hoger…… 

Pak een boek uit je 
kast en lees 10 

minuten. Schrijf op 
welk boek je hebt 

gelezen en of het een 
leuk boek was. Vertel 
er morgen wat over in 

de klas 

Pak een boek uit de 
kast en lees iemand 10 

minuten voor. 


