
Luister & doe mee!  Gratis Werkblad 1-12 

Thematische losse opdrachten - niveau 1 - 
 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Samen in bad 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: badkuip, Jasper met handgleuf, prullenbak, Tuig 
 

Themakaarten Aanvulprogramma: - 
 

 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: De picknick: pleister 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Twee violen en …: hemd, tandenborstel Een waterrat in 
nood: reddingsboot 
 

 1. Het bad zit vol water en schuim. 
 2. Jasper trekt zijn onderbroek en hemd uit. 
 3. Tuig duwt (met zijn snuit) het bootje in bad. 
 4. Jaspers losse pleister gaat in de prullenbak. 
 5. Nieuwsgierig proeft Tuig van de zeep. 
 6. Plons, Jaspers handdoek valt in het bad! 
 7. Mama geeft de duikbril aan Jasper. 
 8. De lege shampoofles stopt Mama in de prullenbak. 
 9. In de prullenbak ligt een kapot t-shirt. 
 10. Tuig poetst zijn tanden met de tandenborstel. 
 
Themakaarten Basisprogramma: badkuip, Mama, Papa 
 

Themakaarten Aanvulprogramma: kast (op, in, onder) 
 

 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Kampeer een keer: nat t-shirt, Roze muisjes: babysokje 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Lekker weertje meneertje?: lange broek, coltrui 
 

 11. In de kast ligt Jaspers pyjama. 
 12. Op de kast ligt de kam. 
 13. Jaspers slippers staan onder de kast. 
 14. In het bad drijven de zwembandjes. 
 15. Papa trekt zijn nieuwe pantoffels aan. 
 16. Het gestreepte washandje ligt in de kast. 
 17.Tuig verstopt de wc-rol onder de kast. 
 18. Papa raapt zijn natte t-shirt van de grond. 
 19. Op de kast ligt Mama’s sok.  
 20. Mama ruimt Jaspers lange broek en (col)trui op. 



Luister & doe mee!  Gratis Werkblad 2-12 

Thematische losse opdrachten - niveau 1 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Het feestvarken 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: Jasper met mondgleuf, Madelief 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: kast (op, in, onder), tafel (op, onder, naast) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: De picknick: nootjes Kampeer een keer: klapstoeltjes 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: - 
 
 1. Onder de tafel ligt een blauwe ballon. 
 2. Op de tafel staan 2 taartpunten (met een kaarsje). 
 3. “Hmm”, zegt Jasper met een mond vol taart. 
 4. Naast de tafel staan 3 (klap)stoelen. 
 5. De nieuwe stiften liggen in de kast. 
 6. Het cadeaupapier ligt op de kast. 
 7. De dobbelsteen rolt naast de tafel. 
 8. Jasper blaast hard op de feesttoeter. 
 9. Madelief houdt de gouden beker vast. 
 10. Onder de kast heeft Tuig nootjes verstopt. 
 
Themakaarten Basisprogramma: Benito, Jasper met handgleuf, Madelief 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: tafel (op, onder, naast) 
 

 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Samen in bad: water, zeep Op de markt: plakje kaas 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: - 
 

 11. Jasper versiert zijn armen met 2 slingers.  
 12. De andere slinger ligt onder de tafel. 
 13. Madelief houdt 2 kadootjes met een strik omhoog. 
 14. Benito geeft aan Jasper een raceauto. 
 15. Madelief wast haar handen met water en zeep. 
 16. Alle kinderen, behalve Benito, hebben patat en kip. 
 17. Benito krijgt een plakje worst en kaas. 
 18. De beker met thee valt naast de tafel. 
 19. De borden met chips staan op de tafel. 
 20. Madelief neemt de ballonnen mee naar huis. 
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Thematische losse opdrachten - niveau 1 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Door het bos 
 

 
Themakaarten Basisprogramma: boomstam met holletje, Jasper met mondgleuf, vogelnest 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: meneer en mevrouw Wolk (lucht)  
 

 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: De Picknick: vlinder, krentenbol 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Lekker weertje meneertje?: verschillende blaadjes 
 

 1. De vlinder vliegt in de lucht. 
 2. In het nest ligt een leeg slakkenhuisje. 
 3. De uil zit in het holletje. 
 4. Jasper kijkt omhoog en eet zijn krentenbol. 
 5. In de lucht ziet hij een (gekleurde) veer. 
 6. De vogel (met dikke oranje poten) broedt op het nest.  
 7. Jasper bijt in een appel met een worm! 
 8. Het is (pikke)donker in het holletje. 
 9. De tekening (van de boomstam) is in de lucht. 
 10. In het nest liggen verschillende blaadjes. 
 
Themakaarten Basisprogramma: boomstam met holletje, gras, Mama, rugzak 
 

Themakaarten Aanvulprogramma: - 
 

 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: De picknick: pakje appelsap, rommel Hoog in de bergen: 
stevige tak 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: -  
 

 11. In het gras groeit een roze en blauwe bloem. 
 12. De eekhoorn kruipt de rugzak in! 
 13. Mama vindt een bruin gestippeld ei. 
 14. Voorzichtig steekt Jasper de tak in het holletje. 
 15. In de rugzak zit een pakje appelsap. 
 15. Mama krijgt een tekening van een paddenstoel. 
 16. In het gras valt een potlood. 
 17. Jasper ziet een plastic flesje in het gras. 
 18. Mama raapt de rommel op. 
 20. Jasper stopt de groene (en rode) appel in het holletje. 
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Thematische losse opdrachten - niveau 1 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
De picknick  
 

 
Themakaarten Basisprogramma: Jasper met handgleuf, Mama, mand 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: tafel (op, onder, naast) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Inpakken en wegwezen: zout dropje (snoepjes) Roze 
muisjes: sleutelbos Op de markt: toffee (snoepjes) 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Bij Jasper op school: springtouw, kauwgombal 
(snoepjes), stuiterbal 
 
 1. In de (picknick)mand zit een zak met broodjes. 
 2. Het springtouw ligt op de (keuken)tafel klaar. 
 3. Mama vult de (picknick)mand met verschillende snoepjes. 
 4. Jasper vraagt: “Zal ik deze fietspomp meenemen?” 
 5. Papa stopt zijn fototoestel in de (picknick)mand. 
 6. Mama plakt de pleister op haar zere vinger. 
 7. Onder de (keuken)tafel valt een krentenbol.  
 8. Naast de (keuken)tafel liggen een paar noten. 
 9. Mama pakt de sleutels en roept: “Kom, we gaan!” 
 10. Vlug neemt Jasper zijn stuiterbal mee. 
 
Themakaarten Basisprogramma: gras, Mama, mand 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: meneer en mevrouw Wolk (lucht) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Kampeer een keer: spin 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Lekker weertje meneertje?: zon, regendruppels, wind 
 
 11. In de lucht schijnt de zon. 
 12. Papa legt het picknickkleed op het gras. 
 13. In het gras lopen een heleboel mieren. 
 14. Jasper heeft dorst en krijgt een pakje appelsap. 
 15. Mama pakt de borden en 2 broodjes kaas. 
 16. De vlinder en de wesp vliegen de (picknick)mand in. 
 17. De spin wil ook lekkers en kruipt erbij. 
 18. Dikke regendruppels vallen uit de lucht. 
 19. Ook begint ineens de wind te waaien. 
 20. Mama ruimt vlug alle rommel op. 
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Thematische losse opdrachten - niveau 2 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Inpakken en … wegwezen! 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: grote doos, kleine doos, prullenbak 
 

Themakaarten Aanvulprogramma: tafel (op, onder, naast) 
 

 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Het feestvarken: beker chocolademelk (servies) Ober 
Hink-stap-BOEM: hoed, wandelstok, stapel borden (servies), glasscherf Trippel trappel trippel 
HAP: beker warme chocolademelk (servies) Een opa en oma om de hoek: (thee)servies 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: - 
 

 1. De lamp en het schilderij passen in de grote doos. 
 2. Oma botst tegen Opa’s rolstoel, die naast de tafel staat. 
 3. Eerst valt de hoed in de prullenbak en daarna de wandelstok.  
 4. Het servies, behalve de bekers, past in de kleine doos.  
 5. Oma gilt, omdat in de prullenbak een brandende sigaret ligt. 
 6. Eerst zet Jasper de bekers op tafel en daarna de gieter.  
 7. De planten heeft Jasper al in de kleine doos gezet. 
 8. Opa en Oma stoppen samen de gordijnen in de grote doos. 
 9. Stiekem verstopt Jasper de gebroken vaas onder de tafel. 
 10. Een (glas)scherf en een zout dropje liggen in de prullenbak.  
 
Themakaarten Basisprogramma: Jasper met mondgleuf, Oma, Opa met handgleuf 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: kast (op, in, onder) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Kampeer een keer: blokje kaas, (barbecue) worstje Roze 
muisjes: sleutelbos, handtas Op de markt: glas karnemelk 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma:  
 

 11. Jasper ziet onder de kast een stapel kranten en gereedschap. 
 12. Op de kast staat een fotolijstje met een foto van Oma. 
 13. Opa hijgt, omdat hij een stapel dikke boeken sjouwt 
 14. Jasper eet eerst een worstje en daarna een blokje kaas. 

 15. Opa neemt een glas (karne)melk en Oma een glas priklimonade. 
 16. Oma moppert, omdat Jasper op zijn nagel bijt. 
 17. In de kast liggen dunne boeken en een leeg luciferdoosje. 
 18. Jasper lust ook nog een stukje brood met gebakken ei.  
 19. Nadat Opa zijn sleutelbos heeft gepakt, pakt hij Oma’s handtas. 
 20. “Dag huis”, zegt Oma snikkend in een papieren zakdoek. 
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Thematische losse opdrachten - niveau 2 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Roze muisjes 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: Mama, tante Nellie, wieg 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: tafel (op, onder, naast) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Inpakken en wegwezen: papieren zakdoek, Ober Hink-
stap-BOEM: zweetdruppels (tranen) 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: - 
 

 1. De kraamverzorgster legt de bos bloemen op de tafel. 
 2. Mama krijgt van tante Nellie een cadeautje met een mooie strik. 
 3. Tante Nellie glimlacht en zet haar (geruite) handtas naast de tafel. 
 4. “Wat een schatje!”, zegt tante Nellie en pakt haar zakdoek.  
 5. Mama stopt het zachte knuffeldier bij Fieke in de wieg. 
 6. Tante Nellie pakt de rammelaar, nadat haar tranen zijn gedroogd.  
 7. De kraamverzorgster bukt, omdat een babysokje onder de tafel ligt. 
 8. Fieke huilt, omdat haar speen in de wieg is gevallen. 
 9. Jasper loopt weg, omdat in de wieg een vieze luier ligt. 
 10. Mama pakt ondertussen een schone luier en een flesje melk. 
 
Themakaarten Basisprogramma: Jasper met handgleuf, Mama, tante Nellie 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: kast (op, in, onder) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Het feestvarken: slingers, slinger, ballonnen, ballon  
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Twee violen en …: teddybeer 
 

 11. Voor de grap verstopt Jasper tante Nellies sleutelbos in de kast. 
 12. Op de kast staat de eerste kaart met gelukwensen. 
 13. “Bedankt tante”, zegt Jasper en knuffelt zijn nieuwe teddybeer.  
 14. Mama pakt eerst een nat washandje en daarna een pot zalf.  
 15. “Wat snoezig!”, zegt tante Nellie en houdt het slabbetje omhoog. 
 16. Jasper bukt en ziet onder de kast een roze envelop. 
 17. Tante Nellie krijgt een kopje koffie en Mama een warme kruik. 
 18. Jasper twijfelt, maar kiest het beschuitje met weinig roze muisjes. 
 19. Het beschuitje met de meeste muisjes geeft hij aan tante Nellie. 
 20. Overal, behalve onder, is de kast versiert met slingers en ballonnen. 
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Thematische losse opdrachten - niveau 2 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Kampeer een keer 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: gras, Papa, tent, waslijn 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: - 
 

 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Samen in bad: groene en roze handdoek De picknick: 
wesp Ober Hink-stap-BOEM: zweetdruppels, pet Hoog in de bergen: koffer 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Een waterrat in nood: badhanddoek 
 

 1. Mama legt haar slaapzak in het gras en gaat zonnen. 
 2. Het luchtbed, het (hoofd)kussen en de pomp blijven in de tent. 
 3. De (geruite) theedoek hangt aan de waslijn te drogen. 
 4. Ook alle handdoeken, behalve de groene, drogen aan de waslijn. 
 5. Papa opent de koffer nadat hij zijn zweetdruppels heeft weggeveegd. 
 6. In het gras ziet Jasper een kikker op en neer springen. 
 7. Papa pakt eerst zijn petje en daarna zijn zwembroek. 
 8. Jasper lacht, omdat Tuig in de tent een koprol maakt.  
 9. Papa moppert, omdat zijn gewassen t-shirt in het gras valt. 
 10. Op de waslijn zitten een mug en een wesp (naast elkaar). 
 
Themakaarten Basisprogramma: Mama, tent, Tuig 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: meneer en mevrouw Wolk (lucht) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Door het bos: donker Een opa en oma om de hoek: vork  
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Lekker weertje meneertje?: bliksem, regendruppels, 
zon Twee violen en een …: houten en ijzeren lepel (bestek) 
 

 11. Tuig krijgt een blokje kaas, omdat hij honger heeft. 
 12. Mama zet eerst de vouwtafel neer en daarna de klapstoeltjes. 
 13. “De teil en afwasborstel zijn in de tent!”, roept Jasper. 
 14. Nadat Tuig het (barbecue)worstje op heeft, eet hij een worm. 
 15. Al het bestek, behalve de houten lepel, houdt Mama vast.  
 16. Plotseling wordt de lucht donker en is er bliksem”.  
 17. Tuig (met wc-rol) schuilt in de tent, omdat het buiten regent.  
 18. Mama ruimt eerst de zaklamp op en daarna de wc-rol. 
 19. De spin kruipt in de tent en weeft een web. 
 20. Mama pakt haar bikini, omdat buiten de zon weer schijnt.  
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Thematische losse opdrachten - niveau 2 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Ober Hink-stap-BOEM 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: Jasper met handgleuf, ober, Opa met handgleuf 
 

Themakaarten Aanvulprogramma: tafel (op, onder, naast) 
 

 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Op de markt: gele portemonnee Kampeer een keer: Tuig 
die een koprol maakt Inpakken en wegwezen: papieren zakdoek 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: - 
 

 1. Als Opa het (parkeer)geld telt, leunt Jasper op Opa’s wandelstok. 
 2. Jasper krijgt het parkeerkaartje dat hij goed moet bewaren. 
 3. Nadat Opa zijn hoed heeft afgezet, trekt hij zijn jack uit. 
 4. Oma zoekt haar portemonnee die onder de tafel is gevallen. 
 5. Jasper lacht, omdat Tuig op de tafel een koprol maakt.  
 6. In het restaurant houdt de ober een overvol dienblad vast. 
 7. Omdat Opa hard in de zakdoek niest, schrikt de ober.  
 8. “Gezondheid!”, zegt de ober en raapt de gebroken glazen op. 
 9. Alles is opgeruimd behalve één glasscherf naast de tafel. 
 10. Oma geeft het tafelkleed met vlekken aan de ober. 
 
Themakaarten Basisprogramma: Jasper met handgleuf, ober, Opa met mondgleuf 
 

Themakaarten Aanvulprogramma: tafel (op, onder, naast) 
 

 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: - 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Van Aa tot … recept: snottebel 
 
 

 11. De ober pakt zijn vulpen en blocnote en vraagt: “Wilt u bestellen?” 
 12. Nadat iedereen heeft besteld, valt Jaspers menukaart naast de tafel. 
 13. Op tafel staan gevulde glazen en een schaal met groente en rijst. 
 14. “He-heet!”, zegt Opa nadat hij van het sateetje heeft geproefd. 
 15. Jasper veegt eerst zijn zweetdruppels weg en daarna zijn snottebel. 
 16. “Jasper toch!”, moppert Oma en geeft hem twee servetten.  
 17. De ober raapt eerst de aansteker op en daarna het (kleer)hangertje. 
 18. Jasper verstopt zijn toetje onder de tafel, omdat het vies smaakt.  
 19. De ober draagt een stapel borden, een wijnfles en een kurkentrekker. 
 20. “Heerlijk!”, grapt Opa en bijt in de kokskleren en koksmuts.  
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Thematische losse opdrachten - niveau 3 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Op de markt 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: mand, Jasper met mondgleuf, tante Nellie 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: kraam (voor, achter, naast) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Trippel trappel trippel HAP: lippenstift, kralenketting 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Bij Jasper op school: hondendrol Een super 
supermarkt: vol kistje met verse groente Het 13e straatfeest: vuilnisman met 3 zakken 
 
 1. Tuig snuffelt aan de champignon die naast de (markt)kraam ligt. 
 2. Voor de kraam staat een kist met groente waaruit tante een krop sla haalt. 
 3. Voordat Jasper de druiven proeft, stopt hij de ananas in de (boodschappen)mand. 
 4. Voordat tante haar portemonnee sluit, waait haar boodschappenlijstje achter de kraam.  
 6. Jasper likt eerst aan de zuurstok en proeft daarna van de suikerspin. 
 7. Naast de (markt)kraam ligt een hondendrol waarin de vuilnisman trapt. 
 8. Nadat de bloembollen in de mand zijn gelegd, eet Jasper een plakje (lever)worst.  
 8. Achter de kraam bewaart de marktkoopman een laatste bos tulpen. 
 9. Jasper drinkt (in 1 keer) het blikje leeg, omdat hij erge dorst heeft. 
 10. Voor de kraam is iemand een lippenstift en een kralenketting verloren. 
 
Themakaarten Basisprogramma: Jasper met handgleuf, tante Nellie, Tuig 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: kraam (voor, achter, naast) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Kampeer een keer: blokje kaas Een opa en oma om de 
hoek: doos met eieren 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Groene vingers: vogelverschrikker, zak kunstmest, 
tuinslang, fles vergif 
 

 11. Voordat tante het (hele) bruine brood koopt, bijt Tuig in het (halve) witte brood. 
 12. Nadat Tuig de broodkorst heeft opgesmikkeld, proeft hij van de stroopwafel. 
 13. Omdat de (boodschappen)mand vol is, mag Jasper de slagroomgebakjes vasthouden. 
 14. Voor de kraam vallen de (bus) poedersuiker, de poffertjes en het glas karnemelk! 
 15. Terwijl tante de doos met verse eieren aanpakt, graait Jasper in het zakje pinda’s. 
 16. Voordat Tuig in een blokje kaas hapt, krijgt Jasper een plakje gatenkaas. 
 17. Nadat Tuig een toffee heeft gepikt, koopt Jasper een halsband met een riem. 
 18. Nadat tante Nellie een (verse) haring met uitjes heeft gekocht, telt zij het wisselgeld. 
 19. Nieuwsgierig kijkt Jasper naar de vogelverschrikker die naast de kraam staat. 
 20. Tot slot koopt tante een zak kunstmest, een tuinslang en (een fles) vergif. 
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Thematische losse opdrachten - niveau 3 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Trippel trappel trippel HAP 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: Jasper met handgleuf, schoorsteen, Zwarte Piet 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: tafel (op, onder, naast) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Een opa en oma om de hoek: koektrommel 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Van Aa tot … recept: dweil 
 
 1. Voordat Zwarte Piet de speculaaspop door de schoorsteen gooit, eet hij een wortel. 
 2. Omdat hij nog steeds trek heeft, snoept Zwarte Piet van het marsepeinen varkentje. 
 3. Dan worden de chocoladeletter en de pepernoten door de schoorsteen geworpen.  
 4. Jasper steekt 2 vingers in de pot schmink en maakt zijn gezicht zwart. 
 5. Op de tafel liggen de pruik, het pietenkostuum en de (gouden) oorringen klaar. 
 6. Voordat Jasper de pietenmuts met pluim opzet, pakt hij de lippenstift. 
 7. Jasper, die verkleed is als Zwarte Piet, verstopt zich onder de tafel. 
 8. Nadat Mama de koektrommel op tafel heeft gezet, hoort zij hard gebonk. 
 9. Van schrik laat Mama haar beker met warme chocolademelk naast de tafel vallen. 
 10. Nadat Mama om Jaspers grapje heeft gelachen, geeft zij hem de dweil. 
 
Themakaarten Basisprogramma:Jasper met handgleuf, paard 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: Sinterklaas, kast (op, in, onder) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Inpakken en wegwezen: (bureau)lamp Een opa en oma 
om de hoek: viltstift, kalender 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Sint viert vakantie: roe Groene vingers: stoffer en blik, 
klokhuis Ja, ik wil: bellenblaas, kandelaar met brandende kaarsen 
 
 11. De mandarijn, die onder de kast ligt, wil Jasper met de stoffer en blik pakken. 
 12. Voordat Jasper een verlanglijstje maakt, pakt hij een dikke viltstift. 
 13. Schimmel hinnikt, omdat hij eerst een klokhuis krijgt en daarna wat hooi.  
 14. Nadat Sinterklaas zijn mantel heeft uitgetrokken, legt hij zijn mijter in de kast.  
 15. Nadat de staf op de kast is gelegd, raapt Sinterklaas de roe op. 
 16. Jasper doet zijn (bureau)lamp aan en haalt de kalender van de muur.  
 17. Op 5 december vindt Jasper een zwaard en bellenblaas in zijn schoen! 
 18. Op de kast liggen haarspeldjes en staat een kandelaar met brandende kaarsen. 
 19. Voordat Schimmel suikerklontjes eet, drinkt hij een emmer water leeg. 
 20. Voordat Sint de kralenketting pakt, klemt Schimmel de pluim tussen zijn tanden. 
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Thematische losse opdrachten - niveau 3 - 
 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Hoog in de bergen 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: Benito, Jasper met handgleuf, rugzak 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: meneer en mevrouw Wolk (lucht) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Ober Hink-stap-BOEM: (cowboy)hoed 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Lekker weertje meneertje?: zon, donkere wolken, 
paraplu, bliksem (onweren) Zoef zoef safari: kompas 
 
 1. Terwijl Benito zijn koffer uitpakt, leest Jasper een grappig stripboek. 
 2. Benito bekijkt zijn kompas en denkt: “Hiermee zullen we straks niet verdwalen!” 
 3. “Leuke pasfoto!”, plaagt Benito terwijl hij Jaspers paspoort omhoog houdt. 
 4. In de lucht schijnt niet alleen de zon, maar zijn ook donkere regenwolken. 
 5. Voordat Jasper zijn zonnebril opzet, pakt hij 2 croissants. 
 6. Nadat Mama de paraplu in de rugzak heeft gedaan, stopt ze de regenkleding erbij. 
 7. Benito zet Papa’s cowboyhoed op, die hij tijdens de wandeling mag lenen. 
 8. Zodra de thermosfles in de rugzak zit, wordt de wandelkaart erbij gedaan. 
 9. Als Jasper aardbeienjam op het stuk stokbrood smeert, begint het (buiten) te onweren.  
 10. Nadat de Nederlandse vlag in de rugzak zit, is iedereen klaar voor vertrek. 
 
Themakaarten Basisprogramma: Benito, gras (item 11-19), Jasper met handgleuf 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: berg (item 20), verrekijker 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: - 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: Lekker weertje meneertje?: donkere wolken, sneeuw-
vlokken Sint viert vakantie: berghut Zoef zoef safari: verkeersbord voor links- en rechtsaf, 
benzinepomp, speer, rotsblok Groene vingers: naaktslak, brandnetel 
 
 11. Benito ziet door de verrekijker 3 verkeersborden en een benzinepomp. 
 12. Naast het bospad ziet Papa in het gras een egel (en een naaktslak). 
 13. Nadat Jasper een stevige tak heeft opgeraapt, pakt Benito zijn zakmes. 
 14. Van de tak maakt Benito met zijn zakmes een scherpe speer.  
 15. Als Jasper bosbessen plukt, prikt hij zich aan de brandnetels en het prikkeldraad. 
 16. Door de verrekijker zien ze een koe met een stier en een witte berggeit. 
 17. Nadat Jasper in de uier heeft geknepen, voelt hij een (warme) straal koeienmelk.  
 18. Voordat Benito tegen de rotsblok leunt, krijgt hij een blikje drinken.  
 19. Voordat Jasper een bloemenkrans maakt, ziet hij geitenkeutels in het gras. 
 20. Boven op de berg valt verse sneeuw en is een berghut! 



Luister & doe mee!  Gratis Werkblad 12-12 

Thematische losse opdrachten - niveau 3 - 

 
 
Naam:  Datum: 
 
 
 
Een opa en oma om de hoek 
 
 
Themakaarten Basisprogramma: Jasper met handgleuf, Madelief, prullenbak 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: tafel (op, onder, naast) 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: De picknick: (zak) broodjes, mieren  
Ober Hink-stap-Boem: stapel borden, servetten, (gevulde) glazen Kampeer een keer: bestek 
Op de markt: (half wit) brood, (heel bruin) brood Hoog in de bergen: croissants, (stok)brood 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: - 
 
 1. De keukentafel wordt gedekt met borden, bestek, servetten en glazen. 
 2. Jasper en Madelief nemen al het brood, behalve het stokbrood, uit de la. 
 3. Het stukje stokbrood is oud en wordt in de prullenbak gegooid. 
 4. Na het middageten wijst Jasper in het kookboek het koek recept aan.  
 5. Nadat Jasper de vork heeft gevonden, pakt Madelief de doos met eieren. 
 6. Madelief huilt, omdat zij naast de keukentafel 3 eieren heeft laten vallen. 
 7. Oma kan haar leesbril, die onder de keukentafel ligt, niet vinden. 
 8. Voordat Jasper de deegroller pakt, kneedt hij het deeg. 
 9. Terwijl Madelief de doos met vormpjes optilt, kruipen op de keukentafel mieren. 
 10. Jasper pakt het lege schaaltje van de keukentafel en roept: “Oma, insecten!” 
 
Themakaarten Basisprogramma: Madelief, Oma, Opa met mondgleuf, prullenbak 
 
Themakaarten Aanvulprogramma: - 
 
 
Extra Woordkaartjes Basisprogramma: Hoog in de bergen: regenkleding Trippel trappel trippel 
HAP: suikerklontjes 
 
Extra Woordkaartjes Aanvulprogramma: - 
 
 11. Voordat Oma de ovenwant uittrekt, proeft Opa een halve koek.  
 12. Nadat Oma de boter en de kwast heeft opgeruimd, krijgt Madelief een hele koek. 
 13. Nadat 2 aangebrande koeken zijn weggegooid, toont Madelief de volle koektrommel.  
 14. Voordat Oma het theeservies klaarzet, valt de kalender in de prullenbak. 
 15. Madelief pakt de telefoonhoorn, omdat ze haar ouders moet bellen. 
 16. Jasper heeft het koek recept overgeschreven en gooit de lege viltstift weg. 
 17. “Laten we extra genieten met dit vieze weer!”, roept Oma en pakt de bonbons. 
 18. “Goed”, grinnikt Opa en stopt alle sigaren in zijn mond. 
 19. Madelief bedankt Opa en Oma voor de fijne dag en trekt haar regenpak aan. 
 20. Madelief lacht, omdat Opa haar met een volle mond suikerklontjes uitzwaait. 
 


