Werkbundeltje Nederlands
2de leerjaar - WEEK 1
Opdracht 1 : Teken een paashaas.
Volg het stappenplan en maak een paashaas.

1. Teken een cirkel.

6. Teken een poot.

2. Teken de ogen

7. Teken het ei.

en een
neus.

3. Teken twee halve
cirkels onder de
neus.

4. Teken
de tanden,
snorharen
en

8. Teken een tweede
poot.

9. Teken de
achterpoten.

wenkbrauwen

5. Teken de twee
oren.

10. Vergeet de
staart en de stippen
niet.

Schrijf de woorden bij het konijntje.
ogen – oren – tanden – staart – snorharen - achterpoten

Opdracht 2 : film bekijken « Wij gaan op berenjacht ».
Kijk naar de film, plaats daarna de afbeeldingen in de juiste volgorde.
https://www.ketnet.be/kijken/films-op-ketnet/wij-gaan-op-berenjacht

Als extra opdracht mag je ook een verteltafel maken. De personnages gaan op
verschillende plaatsen. Gebruik materiaal dat je thuis kan vinden om jouw tafel te maken.
Les personnages de l’histoire se promènent à différents endroits. Trouve du matériel pour
représenter les lieux où ils passent.

gras

water

modder

bos

sneeuw

Werkbundeltje Nederlands
2de leerjaar - WEEK 2
Opdracht 1 : Schrijf een kaartje.
Schrijf een briefje naar iemand dat je nu niet meer ziet vb ; je oma, opa, tante, neef, buur,
vriend, sportcoach, …
Kies uit elke kolom één of twee opties om de tekst aan te vullen.
Knip de kaart op de volgende pagina uit en vouw op de stippelijntjes.
Schrijf daarna jouw tekst aan de binnenkant.

Dag …………………………,(naam)

Ik ben
Thuis
Ik stuur je

…
…
…

Lieve groetjes ……………
(jouw naam)
Ik ben

 blij
 triest

Thuis

 speel ik

 kijk naar tv

 boos
 ziek

Ik stuur je

 een kus

 veel kussen

 een knuffel
 lees ik
 ………
 ………

Knip uit
vouw

Opdracht 2 : lezen en tekenen
« Hoe ziet jouw kamer er uit ? »
Wat past bij jou ? Omcirkel.

Teken jouw kamer hier.

