
Verdwalen– het Virus

Taal meitsje mei dyn liif

MAAK EEN LICHAMAbet 
Dit is een KEKopdracht. KEK is een provinciaal cultuurprogramma voor 
scholen, waarin gewerkt wordt met cultuur, kunst en creativiteit.  Voor 
bijzondere, rake, kekke lessen over wie jij bent in deze provincie.   
Deze opdracht is van Karlijn Benthem. Vormgeving Jelle F. Post. 
Wil je nog meer inspiratie?  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus 

 Anders bewegen

Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.

inspiratie:
•	 Als je het met zijn tweeën doet kan je hele gesprekken voeren door met deze 

taal te ‘praten’. 

•	 Doe het op muziek, dan heb je een nieuw TIktok dansje 

•	 Doe het op snelle muziek, dan heb je meteen je gymles 

•	 Doe het met de klas en wissel het uit. Spreken jullie nu 1 lichaamstaal? 

•	 Zing met het Lichamabet een liedje. Als je alle letters hebt kan je ook 

bewegingen voor woorden bedenken.  

WAT HEB JE NODIG?

* Je lichaam 

EXTRA

Lijkt dit nu op gebarentaal?

Taal bestaat uit woorden en letters. Normaal schrijf je deze op, maar nu 
beeld je ze uit. Bedenk voor elke letter van je naam een beweging met je 
hele lichaam. 

Begin met je voornaam. Als je voornaam is gelukt, kan je je achternaam 
erbij nemen.  Probeer of iemand kan ‘lezen’ wat je met je lichaam schrijft. 

 ==> Als dit gelukt is, kan je voor alle letters aan de gang. 
 Van A tot Z, maak je een Lichamabet. 

 ==> Maak niet alleen logische bewegingen.
              Denk aan hoog/laag, op de grond, ronddraaiend, springend. 
              Of juist een heel klein beweginkje met een pink voor je neus. 

 ==> Sommige letters klinken lang en sommige kort, 
 daar kan je je beweging ook op aanpassen. Teken op een 
 papier de letter en de beweging erbij hoort…  

Zo kan je praten met ….euuh zonder taal. ….eeuh? 


