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Lesdeal Koningsdag 2018  

Groep 1 t/m 3 

Koningsdag is een speciale dag in Nederland! Op deze dag, 27 april,  is koning Willem 

Alexander jarig en viert hij zijn verjaardag met het hele land. Dit heb je waarschijnlijk al wel 

eens meegemaakt in Nederland. Vanwege deze bijzondere Nederlandse dag heb ik een kleine 

les voor jou samengesteld en een leuke bingo die je met de hele familie kan spelen! Veel 

plezier! 

 

Groetjes Budd!e. 

1. Hieronder zie je de koning, koningin en de prinsessen. Weet jij wat hun 

namen zijn? En heb jij ze misschien al wel eens ontmoet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Welke woorden horen bij Koningsdag? Omcirkel deze woorden.   

 

koning  toets  troon  dag  prinses 

 kroon  honing  paleis  beest 

feest  ijs  koets  les  vlag   

 

3. Welke woorden rijmen op elkaar? Zoek uit de woorden hierboven telkens 

twee woorden die op elkaar rijmen, totdat je alle woorden hebt gebruikt.  

4. Ken jij de betekenis van alle woorden hierboven? Bespreek ze samen. 



IVIO Wereldschool – april 2018 

 

Koningsdagbingo 
Typisch Nederlands  

 

Voer alle opdrachten uit op Koningsdag en zorg dat je aan het einde van de dag bingo 

hebt!  

 

Misschien kan je het samen spelen met je ouders en/of broers en zussen of andere (Nederlandse) 

kinderen uit de buurt. 

 

 
 
 

Zing het eerste couplet 
van het Wilhelmus 
ergens buiten. 

 
 
 

Teken een rood-wit-
blauwe vlag op de 

wang van één van je 
ouders en jezelf. 

 
 
 

 
Ga koek- of 

snoephappen 

 
 

 
Maak een selfie terwijl 

je een oranje 
accessoire draagt. 

 
 

Neem vandaag de fiets 
naar school of ga een 

willekeurig stukje 
fietsen, zoals een echte 

Nederlander. 

 
 

Doe het dansje op het 
Kinderen voor 

Kinderen lied van de 
Koningsspelen ‘Fitlala’  

 
 

Eet of drink vandaag 
iets dat de kleur oranje 

heeft.  

 
 
 

Geef iemand drie 
zoenen op de wang. 

 
 

Maak een praatje met 
iemand en gebruik 
daarbij de woorden 
‘gezellig’ en ‘lekker’.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA

