
Werkboekje Onderbouw



Challenges

Hier staan 14 challenges, uitdagingen of opdrachtjes. Kies er elke dag eentje uit en zet een 
kruisje als je hem hebt gedaan.

☐ Bouw een toren van duplo of lego, die groter is dan jezelf.

☐  Hoeveel rode voorwerpen zijn er in huis?

☐  Welke kleuren bloemen zie je in de tuin?

☐ Hoeveel stappen is het van je voordeur tot je slaapkamer?

☐  Vouw een papieren bootje dat blijft drijven.

☐  Maak een tekening om iemand blij te maken.

☐  Berenjacht: hoeveel beren zie je achter de ramen zitten als je wandelt?

☐  Zoek 5 voorwerpen die beginnen met de eerste letter van je naam.

☐  Vraag of je mag helpen tafeldekken. Tel en bedenk zelf wat er allemaal nodig is.

☐  Kies zelf je kleding uit en kleed je zelf aan.

☐  Hoeveel ramen heeft jouw huis?

☐ Hoeveel deuren heeft jouw huis?

☐  Leg de eerste letter van je naam met behulp van schoenen.

☐  Vertel een verhaaltje bij een gekke foto.
 Vraag je ouders op Google te zoeken naar gekke foto, met daarachter een woord, 
 bijvoorbeeld schoen (of neus, of boom, of natuur).



- Kleur de kralenstaafjes
- Zet de cijfers erbij















De hele uren van de klok

Teken de grote wijzer helemaal tot aan de rand van de klok, en de kleine 
wijzer tot aan het cijfertje















Kleur wat even dik is en zet een rondje om de dikste

Kleur wat even dun is en zet een rondje om de dunste

Kleur wat even dik is en zet een rondje om wat nog dikker is

Kleur wat even dun is en zet een rondje om wat nog dunner is



Kleur wat even lang is en zet een rondje om de langste

Kleur wat even kort is en zet een rondje om de kortste

Kleur wat even lang is en zet een rondje om wat nog langer is

Kleur wat even kort is en zet een rondje om wat nog korter is





Trek met potlood een lijn tussen de al getekende dikke lijnen. 
Je kunt ook meerdere lijnen trekken met verschillende 
kleurtjes





Kleur telkens één kraal rood, één kraal geel, één 
kraal groen en één kraal blauw







































Proefje: De planten groeien!
Wat heb je nodig?

2 lege jampotjes
watten
tuinkers-zaadjes
water
aluminium-folie
kleurpotloden

Wat ga je doen?

Vul de jampotjes met en laagje watten.
Leg op de watten in elke pot ongeveer 10 tuinkers-
zaadjes.
Geef ze een beetje water. Zorg dat de watten nat 
zijn maar niet doorweekt.
Pak één van de potjes helemaal in met aluminium-
folie.
Hierdoor krijgen de zaadjes in dat potje geen licht 
meer.
Zet de beide potjes naast elkaar bij het raam.

Kijk elke dag naar de twee potjes en haal daarbij voorzichtig het folie van het ene potje. 
Teken in de meetlat per dag hoe lang de plant is en hoe hij eruit ziet.
Als het nodig is, voeg je een klein beetje water toe, en daarna doe je het folie weer om dat 
ene potje heen.

Vragen

In welk potje is de tuinkers langer en hoe komt dat, denk je?
Welke kleur heeft de tuinkers in dit potje?
Welke kleur heeft de tuinkers in het andere potje?
Hoe denk je dat dat komt?
Wat hebben plantjes nodig?

Wat hebben we nu ontdekt?

De tuinkers in het potje met aluminiumfolie is langer, omdat die tuinkers alle energie ge-
bruikt om op zoek te gaan naar zonlicht. De kleur van deze tuinkers is geel/wit.
De tuinkers in het potje waar licht bij kwam, gebruikt zijn energie om blaadjes te maken, en 
die zijn groen.
Plantjes hebben dus water en licht nodig om te groeien. 








