
Twee gratis werkvormen uit 
Hoe doe je dat? — Vrienden maken

Een nieuwe prentenboekenserie rond sociale vaardigheden

Waar gaat het prentenboek Vrienden maken over? 

Odette is uitgenodigd voor een dansfeest. Ze mag een vriend meenemen. Maar wanneer is iemand een 

vriend? Zou Mol een vriend zijn? Dat gaan Mol en Odette ontdekken door samen iets te gaan doen. Zo leren 

ze elkaar beter kennen. Als ze naar het dansfeest gaan weet Odette het zeker: Mol is een leuke vriend.

Vrienden maken is het tweede prentenboek uit de serie Hoe doe je dat? Met deze serie werkt u gericht 

aan vaardigheden die passen bij jonge kinderen. Elk deel uit de serie bevat een ander thema, dat vanuit 

verschillende invalhoeken wordt behandeld. Inclusief per verhaal gespreksvragen en werkvormen. 

Hieronder vindt u twee werkvormen uit Vrienden maken, om kennis te maken met de serie. 

Toelichting op de gebruikte icoontjes

buitenactiviteit

binnen en buiten

Bingokaart

Voor beide opdrachten heeft u het werkblad van een bingokaart nodig. Deze vindt u op de laatste pagina van 

deze pdf en als losse download op deze website.

www.hoe-doe-je-dat-voor-onderbouw.nl 1 - 4



Werkvorm 1

Wat vind ik leuk?   

Vaardigheid: Wensen verwoorden

Vertel de kinderen dat ze straks een speelkwartier hebben. Op de bingokaart kleuren de kinderen het 

vakje met de activiteit die ze straks het liefst willen gaan doen.

Op de bingokaart staan afbeeldingen van de volgende activiteiten:

- Met een bal spelen 

- Tikkertje

- In de zandbak spelen 

- Klimmen in het klimrek 

- Met de kar spelen 

- Met een springtouw spelen 

Laat het speelkwartier beginnen en bewaar de bingokaarten voor de oefening ‘Wil jij met mij-BINGO!’

De bingokaart vindt u op de laatste pagina van deze pdf en als losse download op deze website. 
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Werkvorm 2

Wil jij met mij-BINGO!  

Vaardigheid: Belangstelling tonen voor een ander,  

rekening houden met een ander

Odette vindt dansen heel leuk en ze gaat graag naar het dansfeest. Ze vraagt zich af wie ze kan 

meenemen. Die moet ook van dansen houden, anders is het voor hem/haar niet leuk.

Wie zou jij vragen als je met een bal gaat spelen? Of als je tikkertje gaat doen? Of als je in de zandbak 

gaat spelen, gaat klimmen in het klimrek, met de kar of met een springtouw gaat spelen? De kinderen 

gaan in een kring zitten. Ze leggen hun bingokaart (van de activiteit ‘Wat vind ik leuk?’) voor zich.  

Om de beurt kiezen de kinderen een ander kind dat dezelfde activiteit heeft ingekleurd op zijn 

bingokaart. Als het zoekende kind een ander kind gevonden heeft, zeggen ze allebei ‘BINGO!’

Doe deze activiteit voordat de kinderen gaan buitenspelen en laat de kinderen op deze manier 

een speelmaatje kiezen.
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Werkblad

Bingokaart

B I N G O !
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