
Tien (alternatieve) thuiswerk ideeën 3 

Hierbij alternatieve thuiswerk ideeën 3. Er zijn al twee eerdere edities geweest. Mocht 
je die gemist hebben laat het weten dan kunnen we ze toesturen. Stuur een bericht 
naar marjon@doeninonderwijs.nl 

21. Deze plaats wil ik graag bezoeken… 
Welke plaats of land zou jij graag willen bezoeken? Op dit moment is dat niet 
mogelijk. Probeer zoveel mogelijk over de plaats te weten te komen. En vertel ons 
waarom wij er ook heen zouden moeten gaan. 

22. Collage 
Maak een collage van dingen die jij mooi vindt of die je leuk vindt om te doen. De 
collage maak je door plaatjes te knippen uit allerlei tijdschriften of kranten. Je kunt de 
plaatjes ook van internet halen. 

 
23. Elfje 
Schrijf een elfje voor iemand die je een tijd niet gezien hebt. 
Een elfje is een gedicht van elf woorden die samen een mooi 
verhaal vormen. De opbouw van het elfje is bijzonder het 
gaat namelijk zo: eerste regel- één woord, tweede regel- 
twee woorden, derde regel - drie woorden, vierde regel - vier 
woorden, vijfde regel - één woord 

24. Hoe groot is….? 
Hoe groot is jullie badkamer? Meet de vloer van de badkamer op. 
Bereken hoeveel tegels je nodigt hebt om een nieuwe vloer te leggen. Je mag zelf 
bepalen hoe groot de tegels zijn. Je kunt er ook nog een mooie tekening van maken. 

25.  Hoeveel kan er in…? 
Zoek 5 voorwerpen in huis waar je water in kunt doen. Verzamel de voorwerpen op 
het aanrecht. Zet ze op volgorde. In welke kan volgens jou het meeste water en het 
minste achteraan. Vul dan de voorwerpen met water en bepaal met een maatbeker 
hoeveel water er in kan. Klopt je voorspelling? 

 

26. Op de trap 
Ga onder aan de trap staan. Zet je rechtervoet op de eerste 
tree. Daarna zet je je linkervoet op de eerste tree en je 
rechtervoet weer op de grond. Dit kun je rustig doen maar ook 
op snelheid. Hoevaak kun jij je voeten wisselen op de tree in 
één minuut? 



27.  iemand anders 
Bedenk een opdracht die andere kinderen uit je groep zouden kunnen maken. Dit mag 
van alles zijn als het maar een opdracht is die je zelf graag zou willen doen. 

28. Nieuwe tekst 
Kies een liedje dat je erg leuk vindt of een liedje wat je mooi vindt maar waarvan je 
de tekst niet precies weet omdat het in een andere taal is geschreven. Maak je eigen 
tekst voor dit liedje. Begin met het refrein en daarna het eerste couplet. Je eigen 
liedje is geboren! 
 

29. Een eigen mondriaan 
Pak een wit vel papier. Zet met liniaal allemaal lijnen op het papier 
zodat er vakken ontstaan. Kies drie kleuren uit en kleur een aantal 
vakken in de kleuren die je hebt uitgekozen. 

30.  Mijn lievelingseten 
Wat vind jij erg lekker om te eten? Maak hiervan je eigen recept en vertel daarin 
precies wat er nodig is aan ingrediënten en vertel ook hoe we het moeten maken. 
Geef je recept door aan iemand anders zodat zij ook jouw lievelingseten kunnen 
maken. 

 

Deze 10 ideeën zijn samengesteld door Doen.  Wij wensen je veel plezier.  
Wij vinden het leuk om te horen hoe jullie de thuiswerk ideeën ervaren of 
hebben uitgevoerd. Laat het gerust weten. 
www.doeninonderwijs.nl  

http://www.doeninonderwijs.nl

