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Verhaal: Van klein naar groot, pagina 49 
 
Vak: taal  Tijdsduur: 15-20 minuten 
 
Voorbereiding: 
Verzamel twee of drie materialen in een grote en een kleine variant. Bijvoorbeeld een groot en een klein boek, een grote bal 
en een kleine bal. 
 
Materiaal: 
Twee of drie materialen in een grote en kleine versie (zie voorbereiding). 
 
Doel: 
De leerlingen … 
- maken kennis met verkleinwoorden; 
- vormen verkleinwoorden; 
- beseffen dat je van bijna alle woorden verkleinwoorden kunt maken. 
 
Inleiding 
- Laat een van de materialen zien in de grote variant en vraag de kinderen wat het is. (Een bal) 
- Plaats de kleine versie ernaast en laat de kinderen benoemen. (Een kleine bal of een balletje) 
- Bespreek samen dat de ene kleiner is dan de andere en dat je dat met één woord kunt vertellen. 
In plaats van ‘een grote bal en een kleine bal’, kun je zeggen: ‘een bal en een balletje’. 
- Doe hetzelfde met de andere materialen. 
 
Kern 
- Vertel dat Pleuntje in het verhaal juist kleine woorden groot maakt. Vraag een voorbeeld: Van 
een boekje maakt ze …? Van een balletje maakt ze …? 
- Lees het verhaal ‘Van klein naar groot’ voor. 
- Vraag (zonder de materialen) wat kleiner is: een tas of een tasje? 
- Bespreek met elkaar hoe je dat weet. Dat hoor je aan het woord. 
- Noem de woorden van Pleuntje en vraag wat kleiner is: Wat is kleiner? Een auto of een autootje? 
Een koe of een koetje? Een hek of een hekje? 
- Wijs spullen in het lokaal aan en laat een kind het verkleinwoord noemen. Hoe noem je een 
digibord in het klein? (een digibordje) Hoe noem je een kleine stoel? (een stoeltje) 
- Bespreek het einde van het verhaal. Waarom zegt Pleuntje: ‘Ik ben een meis en ik wil poffers 
eten!’ (Ze vindt zichzelf groot, dus geen ‘meisje’ maar een ‘meis’; en ze heeft heel veel trek, dus 
geen ‘poffertjes’ maar ‘poffers’.) 
- Vraag of het woord ‘meis’ bestaat. Kom er samen achter dat alleen ‘meisje’ bestaat. Leg uit dat 
het best gek is, want de meeste woorden kun je groot en klein maken, maar een paar woorden 
niet. Geef eventueel nog meer voorbeelden (poffertjes, sprookje, uitje, tikkertje, verstoppertje). 
 
Afsluiting 
- Vraag wat Pleuntje van haar naam vindt. (Ze vindt dat de naam Pleuntje bij kleine kinderen 
past. Pleuntje voelt zich juist groot, dus ze wil voortaan ‘Pleun’ heten.) 
- Laat de kinderen hun eigen naam klein maken. Geef beurten. Lukt dat bij alle namen? 
  


