
•

• Waar gaan deze kinderen naar toe?
• Waarom hebben de kinderen een helm op tijdens het

fietsen? Draag jij ook een helm tijdens het fietsen?
• Wie van deze kinderen kan heel hard fietsen denk je?
• Het meisje met de roze korte broek wil even stoppen.

Waarom wil zij stoppen?

• Wat gaan deze vader en twee kinderen doen in het bos?
• Welke spullen hebben ze in hun rugzakken 

meegenomen?
• De jongen met de blauwe pet verzamelt tijdens het 

lopen takken. Wat gaat hij doen met de takken?
• Wanneer en met wie was jij in het bos? Wat heb je daar 

gedaan?

• Dit meisje is dol op koken en bakken. Wat gaat ze
maken op deze foto?

• Welke producten zie je liggen op het aanrecht?
• Kook jij ook weleens? Wat maak je dan?

Gewoon Gezellig Kletsen

Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.

Gewoon gezellig kletsen, wat leer je daar nu van?

Neem de tijd om te kletsen, praten of 
communiceren met een vriendje, mama, papa, 
oma of de buurvrouw. Live bij elkaar is heel fijn, 
maar online kun je uiteraard ook gewoon gezellig 
kletsen. 

Je gebruikt taal, dat bestaat uit woorden en 
zinnen. Daar valt heel wat van te leren! 
Bijvoorbeeld:

• Je oefent en herhaalt woorden die je kent.

• Ondertussen hoor en leer je nieuwe
woorden.

• Je oefent met zinnen maken, bijvoorbeeld
het gebruik van de tegenwoordige- en
verleden tijd (ik haal boodschappen, gister
haalde ik boodschappen).

Maar waar ga je over kletsen? Denk aan wat je 
hebt meegemaakt, welke activiteit je morgen gaat 
doen of leer elkaar beter kennen en stel vragen.

Heb je geen inspiratie, dan helpen de foto’s 
hiernaast misschien. Bekijk de foto’s, vertel wat je 
ziet en stel elkaar (de voorbeeld)vragen over de 
situatie op de foto. Bedenk zelf nog meer vragen.

Veel ‘gewoon gezellig kletsplezier’!

Activiteiten voor thuis




