
Dobbelspel taal 
woordsoorten

zinsdelen 



Bedankt voor het aanschaffen
van deze download

gemaakt en bedacht door

* voor eigen gebruik * verkopen/ delen met anderen
* op social media reclame maken * zeggen dat het jouw werk is
* ons vermelden in je post * de bestanden zelf op social 

media zetten

onze 
bronnen



Doel: 
Zoek het goede zinsdeel in de zin
Overleggen met klasgenoten
Samenwerken

Nodig: 
Print de bladzijden op dikker papier, om ze mooi te houden kun je ze ook 
lamineren. 
Dobbelsteenkaart
Dobbelsteen
Controlekaartjes (blauw, extra document)

Aantal spelers: 
Groepje tot hele groep

Geschikt voor:
Groep 6-8.

Spelregels: 
Pak een kaartje en lees de zin.
Gooi met de dobbelsteen.
Kijk op de dobbelsteenkaart welk zinsdeel je moet zoeken.
Zit het erbij? Benoem dan het goede zinsdeel.
Zit het er niet bij? Zeg dan dat het er niet bij zit.
Check op het blauwe kaartje.
Goed? Dan mag je het kaartje houden.
Fout? Dan gaat het kaartje terug op de stapel.
Wie heeft op het einde de meeste kaartjes?

Dobbelspel
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Dobbelspel
zinsdelen

onderwerp

persoons-
vorm

lijdend 
voorwerp

meewerkend 
voorwerp 

bepaling van 
plaats

bepaling van 
tijd



Doel: 
Zoek de goede woordsoort in de zin
Overleggen met klasgenoten
Samenwerken

Nodig: 
Print de bladzijden op dikker papier, om ze mooi te houden kun je ze ook 
lamineren. 
Dobbelsteenkaart
Dobbelsteen
Controlekaartjes (groen, extra document)

Aantal spelers: 
Groepje tot hele groep

Geschikt voor:
Groep 6-8.

Spelregels: 
Pak een kaartje en lees de zin.
Gooi met de dobbelsteen.
Kijk op de dobbelsteenkaart welke woordsoort je moet zoeken.
Zit het erbij? Benoem dan het goede woorden/de goede woorden.
Zit het er niet bij? Zeg dan dat het er niet bij zit.
Check op het groene kaartje.
Goed? Dan mag je het kaartje houden.
Fout? Dan gaat het kaartje terug op de stapel.
Wie heeft op het einde de meeste kaartjes?
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lidwoord

zelfstandig
naamwoord

bijvoeglijk
naamwoord

werkwoord

voorzetsel

telwoord



Na zijn winterslaap 
kletst de eekhoorn 

in het bos. 

Vandaag ga ik  
fietsen door het bos. 

Ik zorg elke vrijdag 
voor de herten 

bij de kinderboerderij. 

Jop en Tim steunen 
stichting ‘help de das’.

Ninthe geeft 
zes planten water. 

De spin rende zojuist 
snel de boom in. 

De bever kan lang 
zijn adem inhouden. 

Mieke en Niels kijken 
langs de waterkant 
naar de eendjes. 

De kleuters sorteren 
kastanjes, eikels en 

beukennootjes. 

Tess plukt 
een veldboeket 

voor haar zieke oma. 





De buurman ziet 
een mooie paddenstoel. 

De zieke mus hoeft 
niet meer 

in een kooitje. 

Chocoladekoekjes en een 
warme kop thee vind ik 

erg lekker. 

Pim geniet van de wind 
door zijn haren. 

Nour liet 
haar knuffelbeer 
in de plas vallen.  

Op de bovenste plank 
staan veel herfstdieren.

De boswachter is een 
jager op het spoor. 

De nieuwe zaklamp 
schijnt goed in het 

donker. 

De volgende dag wandelt 
Bilal 5 kilometer 
met zijn tante. 

De auto’s razen onder 
het viaduct door. 





Die wazige foto van het 
zwijn is mislukt. 

De meeste kinderen 
bleven thuis tijdens de 

hevige onweersbui. 

In Nederland en België 
waren veel egels ziek. 

Iedere kleuter zong mee  
met het herfstlied.

De wintertijd ging op 
zondag 31 oktober in.

Een aantal leerlingen zijn  
om 08:25 uur slaperig. 

De klok werd teruggezet 
van 03:00 uur 
naar 02:00 uur.

Er liggen nog 6 
beukennootjes buiten het 

hol van de eekhoorn. 

De beer gaf twee dagen 
geleden de honing 

aan zijn jong. 

Tijdens Halloween lopen  
83 kinderen mee langs 

de deuren. 




