
bijlagen groep 3 en 4



bijlage 1 paspoort

paspoort



Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Groep



muziekgeluiden
Plak eerst het juiste plaatje bij het fragment. Hoe mooi vind je het
klinken? Geef dat aan door de balk in te kleuren. Hoe mooier, hoe
verder je de balk kleurt.

plak hier het 
plaatje van het 
1e fragment

plak hier het 
plaatje van het
2e fragment

plak hier het 
plaatje van het
3e fragment

plak hier het 
plaatje van het
4e fragment

plak hier het 
plaatje van het
5e fragment

niet mooi heel mooi

niet mooi heel mooi

niet mooi heel mooi

niet mooi heel mooi

niet mooi heel mooi



dagelijkse geluiden

Geluid Schatting hoe vaak je het gaat 
horen

Hoe vaak hoor je het?
(zet een streepje als je het 
hoort)

Doorspoelen van de w.c.

Telefoon sms geluid

Voetstappen op de vloer

Blaffende hond

Schoolbel



Zelf in te vullen: denk aan plaatsgebonden geluiden als treinen die
langskomen, vliegtuigen, koeien en dergelijke.

Geluid Schatting hoe vaak je het gaat 
horen

Hoe vaak hoor je het?
(zet een streepje als je het 
hoort)

Omslaan van een bladzijde

Vogels

Krakende deur

Neus snuiten



geurpolitie

Het ruikt het lekkerst op deze plek:

Het ruikt hier naar:

Het stinkt het meest op deze plek:

Het ruikt hier naar:



wat ruikt daar zo?
nummer ik denk het ruikt



gevoel op je hand
Bovenkant hand
Plak de snipper die je voelde op de plek waar je ‘m voelde

Binnenkant van je hand
Plak de snipper die je voelde op de plek waar je ‘m voelde.



ogen testen

De grote figuur kon ik zien op een afstand van:

De kleine figuur kon ik zien op een afstand van:



vertellen je ogen de waarheid?

1 rechte of schuine lijnen?

Zijn de lijnen recht of schuin? Hoe ‘meet’ je dat met je ogen?

En als je met je liniaal meet?



2 welke lijn is het langst?

Zijn de lijnen even lang? Hoe ‘meet’ je dat met je ogen?

En als je met je liniaal meet?



zoet, zoeter zoetst
Plak de bekertjes in het vak op volgorde van niet zo zoet naar heel
zoet

niet zo zoet

heel erg zoet



proeven met je neus dicht
6

Drankje Welke smaak met je neus dicht? Welke smaak met neus open?

Fles..............

Fles..............

Fles..............

Fles..............



bijlage 2 kopieerblad muziekgeluiden



bijlage 3 kopieerblad geurpolitie



bijlage 4 kopieerblad ogen testen

ogen test groot



ogentest klein



bijlage 5 kopieerblad zoet, zoeter, zoetst

suikerklontjes



bijlage 6 het groeilied

Eerst was ik een ukkie en kon nergens bij.
Ik groeide een stukkie, dat maakte me blij.
Ik kan bij de bel, bij het licht in de hoek,

en ook lekker snel bij de trommel met koek.

De troep in mijn kamer groeit echt als een gek.
De berg vuile sokken komt haast tot mijn nek.
Mijn stapel met klusjes groeit ook nog, ojee!

Helaas groeit mijn zakgeld nog niet zo hard mee.

Hoe groot is dat vloertje? Hoe lang is mijn haar?
Hoe oud is je broertje? Hoe snel en hoe zwaar?
Pak meetlint en weegschaal en meet alles op,
dan wordt het een feestje, want meten is top!
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