
 

 

 

 

 

Hieronder staan enkele denksleutels voor de meivakantie. 

Het zijn korte opdrachten. Stel de vraag aan uw kind en geniet van de 

mooie gesprekken die hierdoor ontstaan. 

 

Het antwoord is “een ijsje”. Welke 

vragen kun je stellen als dat het 

antwoord is? 

Bedenk een vraag met de woorden “het 

zonnetje” erin, waarop het antwoord 

“lekker” is. 

 

Noem 3 geluiden die je nooit in het bos 

zou horen. 

Wat groeit er niet in de lente? 

Welke kleren trek je nooit aan als de zon 

schijnt? 

 

Wat zou er gebeuren als niemand meer 

ziek werd? 

Wat zou er gebeuren als dieren ineens 

konden praten? 

Wat zou er gebeuren als we de lente 

een jaar zouden overslaan? 

Breinkrakers 



Zoek twee voorwerpen.  

Voorbeeld: kussen en een fles water 

Benoem twee eigenschappen bij elk 

voorwerp. Combineer eigenschappen 

zodat er een nieuw voorwerp ontstaat.  

Voorbeeld: Een knuffel is zacht en heeft 

ogen. Een kast staat stevig en heeft 

laatjes. Gecombineerd: Een 

opbergknuffel met vakjes. 

 

Bedenk met de letters van a t/m z 

woorden te maken hebben met dieren.  

Dingen die groeien in de tuin: a is van…. 

b is van….. 

 

Bedenk argumenten om de volgende 

stelling te verdedigen: 

De zon moet ook ’s nachts schijnen. 

Het zou beter zijn als de bloemen 

zwart-wit zouden zijn. 

 

Op hoeveel verschillende manieren kun jij 

je jas aandoen? 

Op hoeveel manieren kun je nieuwe 

vrienden maken? 

 

 

 

Hoe ziet jouw kamer er over 5 jaar uit? 

  



 

Bouw een zo hoog mogelijke constructie 

met alleen: een krant, plakband en een 

schaar.  

 

 

Bedenk een andere manier van begroeten 

nu we geen handen mogen schudden en 1,5 

meter afstand moeten houden.   

 

 

Een oplossing bedenken voor een 

probleem waarbij je een verplicht 

voorwerp moet gebruiken: 

Hoe kun je water drinken met een vel 

papier? 

 

Welke twee dingen kun je nog meer 

doen met een vork, naast eten? 

Welke drie dingen kun je nog meer doen 

met een tandenborstel, naast je 

tandenpoetsen? 

 

Hoe kun je grasmaaien zonder 

grasmaaier? 

Hoe kun je voetballen zonder voetbal? 

Hoe kun je je billen schoonmaken bij een 

wc-bezoek, zonder toiletpapier? 
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