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Naam:  
Datum:  

Werkblad: “Op wie lijk jij het meest?” 

  

Lijk je op je vriendje/vriendinnetje of op je familie? 

Als je om je heen kijkt of als je het spel ‘Hoe uniek ben jij?’ gespeeld hebt,  

dan zie je dat je maar op een paar eigenschappen hoeft te letten  

om te merken dat je anders bent dan je vriendje of vriendinnetje:  

je bent uniek! 

Toch zeggen we allemaal wel eens: ‘dat heb ik van mijn moeder of van mijn opa’. 

Je lijkt waarschijnlijk meer op je familie dan op je vriendje of vriendinnetje. 

 

Vreemde familie? 

Hieronder staat een lijst met een aantal eigenschappen waarvan we gaan uitzoeken of ze veel in je familie voorkomen. 

Als je alles hebt ingevuld kun je zien op wie jij in jouw familie het meeste lijkt. 

In de eerste tabel staat uitgelegd wat er met de eigenschappen bedoeld wordt. 

Vul in de onderste rijen een aantal eigenschappen in die je ook wilt onderzoeken.  

Bijvoorbeeld: ik hou van lezen / ik ben altijd vrolijk / ik los een ruzie altijd snel op. 

 

Uitvoering: 

Dan schrijf je bovenaan in de kolommen  namen van vader, moeder, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s,  

of zelfs van je ooms/tantes/neefjes/nichtjes. 

Vul dan de tabel in voor jezelf en de rest van de familie.  

Je krijgt zo een hele lijst van wie welke eigenschappen wel of niet heeft. 

Omcirkel van iedereen de eigenschap die hetzelfde is als bij jou.  

Degene met de meeste cirkels lijkt het meest op jou. 

 

Op wie lijk je het meest? _________________________________________ 

 

http://www.wkru.nl/materialen/gebruik-materialen/


 

 

Eigenschap  Ik Papa Mama          

Tong rollen?              

Oogkleur 

(bruin/groen=brui

n,  

blauw/grijs=blau

w) 

             

Puntige haarlijn?              

Haarkleur 

(licht of donker) 
             

Haarvorm 

(krul of steil) 
             

Vaste oorlellen?              

Gebogen pink?              

Uitstaande 

duim/liftduim? 
             

Haargroei op het 

middelste kootje? 
             

Links- of rechts- 

handig? 
             

Grote tanden?              

Kuiltje in de kin?              


