
We zitten nu al ruim vijf weken thuis. Zo goed heb je je huis 
vast nog nooit bekeken. Je hebt alles binnen en in de tuin al 
840 uur, oftewel 50.400 minuten in je kunnen opnemen. Je 
weet vast hoeveel tegeltjes de wc-muur telt, hoeveel boeken 
er in de kast staan en hoeveel blaadjes de plant heeft. Je kan 
je huis wel dromen.

inspiratie:
• Heb je geen printer (of is de inkt 

weer eens op), teken of klei dan je 
eigen kleine mini-mij!

• Pak je favoriete Lego-poppetje, 
Sylvanian, of figuurtje van de 
modelspoorbaan van je vader 

• Zet je mini-mij buiten op een 
onverwachte plek 

• Bedenk nieuwe werelden met WC-
papier 

• Bedenk nieuwe werelden in de 
keukenkast 

• Bedenk nieuwe werelden met 
gebruiksvoorwerpen 

wat heb je nodig?
• Een minifiguurtje van jezelf, satéprikker en bolletje klei of plakgum (zo kun je je 

figuurtje nog beter vastmaken in z’n nieuwe wereld)

Tijd om de boel eens anders te gaan 
bekijken.  Stel je eens voor dat je 
jezelf zou kunnen verkleinen, tot een 
heel klein mini-mensje. Van 2 cm., 
of 5. Hoe zou je de wereld dan zien? 
Wordt die kamerplant een jungle, het 
wc-fonteintje een zwembad? Of kun 
je ineens verstoppen in dat gat in de 
muur?

Maak een foto van jezelf, en print ‘m 
heel klein uit. Knip ‘m uit. Nu heb je een 
mini-versie van jezelf. Zet jezelf neer 
op allemaal verschillende plekken. 
Maak van heel dichtbij een foto, zodat 
je de rest van de omgeving niet meer 
ziet. Net echt! 

Verdwalen– het Virus

Hé lytse protter, wat dochsto  
yn de pankoekplant?

Mini-mij in een  
andere wereld

Dagopdrachtkaart nr. 

Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.
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Dit is een KEKopdracht, gemaakt door Froukje Geerts.  
Vormgeving Jelle F. Post. Wil je nog meer inspiratie?  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus
 


