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EEN PICTOVERHAAL 
 2 TOT 4 UUR 

   
Groep 3 4 

 
Je hebt vast wel eens een tekening op een bord gezien met daarop een toilet en een pijltje. 
Zo'n tekening noemen we een pictogram. Je leert in deze les wat dit is en dat je met heel weinig 
woorden een pictoverhaal kunt maken. 

INLEIDING 
Wat ga je maken? 
Je gaat zelf ook 2 pictogrammen maken. 

Wat heb je nodig? 
Benodigdheden 
Internet 
Kleurpotloden 
Tekenblaadje 
Pen/potlood 
Lijntjespapier 
Schaar/lijm 

Benodigde tijd 
2 tot 4 uur 

Wat ga je leren? 
Je leert wat een picogram is en dat je met heel weinig woorden een pictoverhaal kunt maken. 

Hoe ga je leren? 
Ik leer met mijn hoofd: Ik kan opzoeken wat ik wil weten. 

Aan welke eisen moet het eindproduct voldoen? 
Opdracht 1: 
Je hebt een kort verslag (zo'n 10 regels) gemaakt. 

Opdracht 1: 
Je hebt gebruik gemaakt van de hulpvragen. 

Opdracht 2: 
Je hebt alle antwoorden goed. 
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Opdracht 3: 
Je hebt twee duidelijke pictogrammen gemaakt. 

Opdracht 3: 
Je hebt dit creatief gedaan. 

Opdracht 4: 
Je hebt met behulp van de voorbeeldpictogrammen en eventueel zelfontworpen picto's een 
verhaaltje van minimaal vijf zinnen gemaakt. 

Opdracht 4: 
De zinnen van het verhaaltje kloppen 

Afsluiting: 
Je kunt aan de leerlingen van groep 1 en/of 2 de opdracht uitleggen. 

Afsluiting: 
De kleuters kunnen het verhaaltje 'lezen'. 
 

WERKWIJZE 

Lees de opdracht goed door. 
Denk na of je weet wat je moet doen. Liggen alle spullen klaar? 
Vraag hulp als het nodig is. 
Bij de opdracht staat wanneer de juf of meester je helpt. 
Ben je klaar? 
Bespreek met je juf of meester hoe het is gegaan en wat je hierna wil leren. 
 

OPDRACHT 

Instructie 

Opdracht 1: 
Kijk op internet of je informatie over pictogrammen kunt vinden en maak er op lijntjespapier een 
kort verslag (10 regels) van. 
Een filmpje kan je misschien helpen: 
http://www.schooltv.nl/video/pictogrammen-plaatjes-vertellen-ook-veel/#q=pictogrammen 
Als je het moeilijk vindt om een verslag te maken, dan helpen 
de volgende vragen je misschien op weg: 
. Wat zijn pictogrammen? 
. Waarom zijn pictogrammen handig? 
. Wat kun je allemaal met pictogrammen doen? 
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Opdracht 2: 
Bekijk op internet deze site. 
http://www.sclera.be/nl/picto/cat_overview 
Hier zie je allerlei voorbeelden van pictogrammen. Typ rechtboven bij picto’s zoeken: seizoen. 
Je ziet nu pictogrammen, die bij de seizoenen horen. Welke vind je duidelijk? Waarom? Welke 
vind je niet duidelijk? Hoe komt dat? 

Opdracht 3: 
Bedenk zelf twee picto’s. Teken ze op een tekenblaadje en zet erbij wat ze betekenen. 

Opdracht 4: 
Bekijk de pictogrammen op het werkblad en probeer met de pictogrammen een verhaal te 
maken van minimaal vijf zinnen. 
Kopieer de bladzijde met de pictogrammen een aantal keren. 
Bedenk zinnen die je wilt 'schrijven'. 

Knip de picto's met de 'woorden' die je wilt gebruiken uit. 
Als je van een woord geen picto kunt vinden, mag je er ook zelf één tekenen. 
"Schrijf" de zinnen op door de uitgeknipte picto's op lijntjespapier te plakken. 

AFSLUITING: 
Bespreek met je leerkracht de door jou gemaakte opdrachten. 
Ga naar groep 1 en 2 en vraag enkele leerlingen of ze je pictoverhaal kunnen lezen. Snappen 
ze je verhaal? 
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