
  

1. Weet jij wat dit is? Je hebt de tweede 

letter van dit woord nodig. 

Hoeveel zijn er bij jou thuis? 

2. En wat is dit? Je hebt de vijfde en zesde 

letter nodig van dit woord. 

Maak een foto van je eigen ….. 

  

3. Lekker warm! Maak een selfie met dit 

kledingstuk. 

 

4. Dit is handig! Welk merk hebben jullie? 



  

5. Herken je dit?  Waarvoor dient dit? 

 

 

6. In welke ruimte kun je dit vinden? 

  

7. Waar staan deze voorwerpen bij jou in 

huis? Wat is jouw lievelings….? 

 

 

 

8. Deze is lief en zacht!! Heb jij ook een ….?  

Je hebt dit hele woord nodig. 



 

 

9. Oh, wat is dit?  10. Bij welk voorwerp horen deze ribbels? 

  

11. Herken jij dit? Maak een foto van jouw 

lievelings….. 

12. Wat is dit en waar staat dit voorwerp in 

jouw huis? 



  

13. Bedenk drie andere woorden waar dit 

woord in voorkomt. 

14. Hoe laat is het op deze klok?  

Wat is jouw bedtijd? Je hebt de tweede 

letter van bedtijd nodig. 

  

15. Gebruik jij dit voorwerp ook dagelijks en 

wanneer? 

16. Waar staan deze ….. bij jou? 

Je hebt de zevende letter nodig. 

Waarom moeten we afval scheiden? 



  

17. Van welke boom zijn deze blaadjes? 18. Maak een tekening van een boom rondom 

jouw huis. Maak je er voor ons een foto 

van? 

  

19. Wat is dit en hoe laat geeft dit voorwerp 

licht bij jou in de straat? Je hebt de vierde 

letter nodig plus de letters ot. 

20. Waarom hebben we dit in de straat? 

 



  

21. Weet jij waarom een grasveld belangrijk 

is? Je krijgt van ons de letter g cadeau. 

22. Kun jij goed meten, hoe groot is het terras 

bij jou in de tuin? 

  

23. Hoe heet dit draaipunt? Gebruik de vierde 

letter. 

24. Welke zuivelproducten staan er in jouw 

….? 



  

25. Waarom heeft dit voorwerp wieltjes? 26. Wat ligt hier op de stoel? Gebruik de 

tweede letter van het woord. 

  

27. Wat doe je hier in? 28. Dit lijkt wel een gespiegeld gezicht, maar 

wat is dit? Stuur een selfie van je eigen 

gezicht. 



  

29. Tel de treden van jouw trap. 30. Hoe heten de lange staafjes die je op deze 

foto ziet? 

  

31. Waarvoor heb je dit voorwerp nodig? 

Bekijk de sleutels van jouw huis, wat valt 

je op? Maak er een mooie fotocollage 

van! 

32. Kijk goed, wat zou dit zijn?  

De laatste letter die je krijgt is een w. 



 


