
Wat leer ik hiervan?
Je leert wat een horoscoop is. 
Een horoscoop is een voorspelling die met je 
sterrenbeeld te maken heeft.

Wat heb ik hieraan?
In veel tijdschriften kom je horoscopen tegen. Het is handig om te weten waarvoor die zijn en wat 
ermee bedoeld wordt.

Wat heb ik nodig?

Wat moet ik doen?
1. Je gaat samen met je groepje in tijdschriften op zoek naar verschillende horoscopen. 

2. Jullie gaan nu zelf een eigen horoscoop schrijven voor de twaalf sterrenbeelden voor in.

3. Hieronder staat een lijstje met de twaalf verschillende sterrenbeelden. Voor het sterrenbeeld staat  
    het teken dat erbij hoort. De data die erachter staan, geven de periode aan waarin je een       
    bepaald sterrenbeeld bent. Zo kun je zien dat je een ram bent, als je jarig bent in de periode van  
    21 maart t/m 20 april.

4. Bedenk nu bij elk sterrenbeeld een korte voorspelling voor wat er deze week gaat gebeuren. Denk  
    daarbij aan voorspellingen over: school, vrienden en vriendinnen, thuis en liefde. 

5. Verdeel de 12 sterrenbeelden binnen jullie groepje en werk deze uit.

6. De voorspelling moet zo zijn geschreven dat iedereen die bijvoorbeeld ‘vissen’ is, kan lezen wat  
    hem/ haar deze week te wachten staat.

7. Maak er een tekening bij van het symbool wat hoort bij een sterrenbeeld (zie werkblad).

Veel succes!
Klaar? Pak een na-kaart.

Horoscoop maken
 

3

Tijd
schrif

ten Werk 

blad

www.onderwijsmaakjesamen.nl



W

 

  Weegschaal
      24 september t/m 23 oktober
 

  Schorpioen
      24 oktober t/m 22 november
 

  Boogschutter
      23 november t/m 22 december
 

  Steenbok
      23 december t/m 20 januari
 

  Waterman
      21 januari t/m 18 februari
 

  Vissen
      19 februari t/m 20 maart

Werkblad

 

  Ram
      21 maart t/m 20 april
 

  Stier
      21 april t/m 21 mei 
 

  Tweelingen
      22 mei t/m 21 juni 
 

  Kreeft
      22 juni t/m 23 juli
 

  Leeuw
      24 juli t/m 23 augustus 
 

  Maagd
      24 augustus t/m 23 september
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