
 
 

                           Hollen of stilstaan.     Bewegende beelden 

 

Werkblad  1  :  

 Loop met je groepje  naar het beeld , dat je op de foto ziet  .  

 Kijk goed of het beeld “beweegt”. Ga net zoals het beeld staan  

 Zet met potlood een rondje om het juiste  antwoord.  

 Begin bovenaan de bladzijde .   

 Vergeet niet om ook op de achterkant te kijken!! 

 

              
 

                                                               
 

 

                                                                       
                                               

                                                                                                   



 

                                                                                                       
  

                                  
 

                                   
 

           

                             

 



 

                           Hollen of stilstaan.     Bewegende beelden 

 

Werkblad  2  :  

 Loop met je groepje  naar het beeld , dat je op de foto ziet  .  

 Ga net zoals het beeld staan. Kijk goed of het beeld “beweegt”. 

 Zet met potlood een rondje om het juiste  antwoord.  

 Begin bovenaan de bladzijde .   

 Vergeet niet om ook op de achterkant te kijken!! 
  

 

                                                                       
                                               

 

                                                                                                       
  

                                  



 
 

                                   
 

                                                      
 

 

 

                                                   
                             



 

                                                              Hollen of stilstaan.     Bewegende beelden 

 

Werkblad  3  :  

 Loop met je groepje  naar het beeld , dat je op de foto ziet  .  

 Ga net zoals het beeld staan. Kijk goed of het beeld “beweegt”. 

 Zet met potlood een rondje om het juiste  antwoord.  

 Begin bovenaan de bladzijde .   

 Vergeet niet om ook op de achterkant te kijken!! 
                                             

 

                                                                                                       
  

                                  
 

                                   
 



 

                                                   
 

                                                   
 

 

                                                                       
                                



 

                                   Hollen of stilstaan.     Bewegende beelden 

 

Werkblad  4  :  

 Loop met je groepje  naar het beeld , dat je op de foto ziet  .  

 Ga net zoals het beeld staan. Kijk goed of het beeld “beweegt”. 

 Zet met potlood een rondje om het juiste  antwoord.  

 Begin bovenaan de bladzijde .   

 Vergeet niet om ook op de achterkant te kijken!! 
 

 

                                                   
 

 

                                                                       
                                               

 

                                                                                                       
  



 

                                  
 

                                   
 

                                                                                



 
                                               

                          Hollen of stilstaan.     Bewegende beelden 

Werkblad  5  :  

 Loop met je groepje  naar het beeld , dat je op de foto ziet  .  

 Ga net zoals het beeld staan. Kijk goed of het beeld “beweegt”. 

 Zet met potlood een rondje om het juiste  antwoord.  

 Begin bovenaan de bladzijde .   

 Vergeet niet om ook op de achterkant te kijken!! 
 

 

                                   
 

                                   
 

                                                       



 

                                 Hollen of stilstaan.     Bewegende beelden 
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