
 

 
Voorwerp met een verhaal (groep 4 t/m 8) 
 

Mensen zijn verhalenvertellers. En met onze 
verhalen maken we verbinding. Ook als we 
elkaar misschien even niet zien kunnen we nog 
altijd verhalen aan elkaar vertellen.  

We vertellen wat we denken, waar we over 
dromen, wat we ons afvragen en verbeelden. En 
omdat we allemaal anders zijn, vertellen we 
allemaal een eigen verhaal, op een eigen manier. 

 

Stap 1 
Zoek een voorwerp in huis, dat oud is of bijzonder. Het kan een erfstuk zijn van jouw 
opa en oma. Maar het kan ook een gekke souvenir van een vakantie zijn, of iets uit 
een ander land. Het kan ook een voorwerp zijn waaraan je niet meteen kunt zien wat 
het is en waarvoor het wordt gebruikt. Kortom, speur in huis naar een leuk voorwerp.  

Stap 2 

Bekijk het eens goed: 
- Waar is het van gemaakt?  
- Is het zwaar of licht? 
- Maakt het geluid of kunnen 
onderdelen bewegen? 
- Ruikt het ergens naar?  
- Hoe voelt het? 
- Waarvoor kun je allemaal 
gebruiken? Bedenk zoveel mogelijk 
grappige ideeën. 

 
 

Stap 3  
Je bedenkt nu welk verhaal jij bij het voorwerp wilt vertellen.  
Hoe maak je een verhaal? 

Het maken en vertellen van een verhaal bestaat uit een aantal stappen: 
1. Je bedenkt, zoekt of vindt een idee.  
2. Het idee ga je verder bouwen met vragen als: wie, wat, waar, waarom, 

wanneer, met wie,…. En wat heeft jouw verhaal nog meer nodig? 
3. Je kiest een vertelvorm. Denk aan: een vlog, een gedicht, een brief, een      

dagboekfragment, een voorleesverhaal, in een tekening of met 
voorwerpen.  

4. Je vertelt het verhaal. Dat kan geschreven op papier (en versierd) of 
digitaal -  denk aan een filmpje, vlog, audio-opname in Whatsapp.  
 

Stap 4 
Vertel nu jouw verhaal bij het voorwerp. En gebruik je fantasie. Maak er een 
spannend, grappig, avontuurlijk of historisch verhaal bij. Vertel je verhaal! 


