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Woordsoorten spel 
 

Uitleg: 

Je speelt dit spel alleen, in tweetallen of met drie kinderen tegelijk. In het spel heb je kaarten met 

korte verhaaltjes en je hebt speelkaartjes. De speelkaartjes liggen omgedraaid op een stapel. De 

spelers pakken om de beurt een kaart van de stapel. Op de speelkaartjes staat een woordsoort 

(bijvoorbeeld ‘lidwoord’). Nu moet je uit het verhaaltje een lidwoord halen. Dit mag je op een los 

blaadje schrijven en is jouw eerste punt. Het kaartje houd je bij je. Vervolgens mag de volgende 

speler. 

Als je een woordsoort niet meer op kunt schrijven, omdat hij al opgeschreven is, moet je het kaartje 

op de aflegstapel leggen. Je verdient dan geen punt meer. Wanneer een andere speler jouw kaartje 

wel denkt te kunnen gebruiken, mag die het pakken.  

 

Bijvoorbeeld: 

Sil, Mara en Ilse spelen het spel. 

Sil begint. Hij draait het kaartje ‘lidwoord’ om en schrijft ‘het’ op. Nu mag Mara. Ook zij draait het 

kaartje ‘lidwoord’ om en schrijft ‘een’ op. Nu is Ilse. Ilse draait het kaartje ‘zelfstandig naamwoord’ 

om en schrijft het woordje ‘stoel op’. Nu is Sil weer. Hij draait het woordje ‘zelfstandig naamwoord’ 

om, maar vindt deze niet. Hij krijgt geen punt en legt het kaartje op de aflegstapel. Mara denkt dat ze 

nog wel een zelfstandig naamwoord kan vinden en pakt het kaartje en schrijft ‘boek’ op. Daarna mag 

ze verder voor haar eigen beurt. 

Het spel duurt tot alle kaartjes op zijn. 

 

Alleen spelen: 

Speel je het spel alleen? Dan draai je een kaartje om en kies je de woordsoort uit. Je gaat net zolang 

door tot je niet meer verder kunt.  

 

Het kan ook anders: 

De regels kunnen ook wat aangepast worden. Je kunt afspreken dat je de kaartjes van de aflegstapel 

niet meer terugpakt. Ook kun je samenwerken en niet tegen elkaar spelen. Overleg dan per 

omgedraaid kaartje met elkaar of het woord er nog in zit. 

De verhaaltjes kunnen ook gelamineerd worden. Dan kunnen de kinderen met een markeerstift in 

hun eigen kleur de woordsoorten markeren. Zo is sneller te zien welke woorden nog open zijn.  
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Tips voor het gebruik: 

Lamineren maakt dat zowel de kaartjes als de verhaaltjes langer gebruikt kunnen worden. Kopieer 

zoveel kaartjes als nodig is. Haal kaartjes weg waarvan de woordsoort nog niet bekend is. 
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Het rode autootje staat geparkeerd 
aan het einde van de lange straat. 
Iedere ochtend stapt de dikke man 
in het autootje om naar zijn werk te 
gaan. Deze regenachtige morgen 
niet, want de auto moet naar de 
garage.  
 
De chefkok bereidt een heerlijke 
maaltijd voor zijn gasten. Het is een 
drukke avond in het gezellige 
restaurant. Hij maakt drie keer een 
heerlijke biefstuk met roomsaus. 
Ook bakt hij zes hamburgers. Maar 
zelf eet hij het liefst dikke friet met 
zoete appelmoes. 
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Twee vogels zitten hoog in een 
boom. Ze kijken naar een witte 
poes die onderaan de boom staat. 
De poes probeert in de hoge boom 
te klimmen. De vier poten van de 
poes zijn gelukkig niet zo sterk. Het 
lukt de poes niet om in de boom te 
klimmen. 
 
In de schuur staan twee groene 
laarzen. De laarzen zijn van Jasper. 
Jasper gebruikt de laarzen als hij 
gaat werken. Jasper is visser. 
Gisteren heeft hij maar liefst twintig 
grote vissen gevangen. Vandaag 
niet, want vandaag heeft hij vrij. 
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Op de vensterbank staan vijf groene 
potten. In de mooie potten zitten 
planten. De planten zijn van een 
oude vrouw. Zij verzorgt de sierlijke 
planten elke dag. Ze geeft ze twee 
keer water en draait ze vier keer 
om, zodat ze genoeg zon krijgen. De 
mevrouw houdt van de planten. 
 
De bakker bakt vandaag veertig 
taarten. Die lekkere, romige taarten 
eet hij niet allemaal zelf op. Hij 
brengt ze straks naar de kleine 
basisschool in het dorp. De juffen 
en meesters vieren namelijk feest. 
Het is vandaag hun verjaardag. 
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Twee en twee is vijf? Acht min zes is 
drie? Ik weet het allemaal echt nie!  
Wat is keer en hoe werkt gedeeld 
door? Stomme sommen! Wat is 
rekenen toch een saai vak. Ik werp 
een boze blik op de klok. Wat is het 
een lange les. Rekenen is toch 
flauwekul? Ik snap het echt niet 
allemaal… Geef mij maar liever taal! 
 
Vier oude mannetjes zitten aan het 
kleine dorpsplein. Ze spelen een 
moeilijk spelletje. Een van de 
mannetjes gooit met twee 
dobbelstenen. Een ander mannetje 
gooit drie kaarten op. En de derde 
man neemt een slok limonade. Ik 
snap niks van hun gekke spel! 
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