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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
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Doel: 
Zinnen ontleden m.b.t.
- Onderwerp
- Persoonsvorm
- Lijdend voorwerp
- Meewerkend voorwerp

Nodig: 
IKEA-rad of spinner:
Cirkel met de onderdelen van het ontleden (blz. 4)
Kaartjes met de zinnen (blz. 7-10)
Strook met sneeuwpoppen om af te vinken (blz. 6, 4 stroken te knippen)

Vooraf: 
Kunnen de leerlingen aan elkaar vertellen wat een onderwerp, 
persoonsvorm, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp is? 
En hoe ze die kunnen vinden in een zin?

Hoe te oefenen:
Leerling 1 draait de spinner of het IKEA-rad en kijkt op welk onderdeel het 
rad of de spinner stopt. Komt de leerling op een zinsdeel, dan trekt de 
leerling een kaartje met een zin erop. De leerling zoekt dan het gedraaide 
zinsdeel in de zin. Zit het deel er niet in, dan is dat het antwoord. De 
medespelers zijn jury en beoordelen of het klopt. Klopt het dan verdient de 
leerling een sneeuwpop, vinkt er eentje af op de strook. Komt de leerling 
bij het draaien op een sneeuwpop dan krijgt die leerling een ‘gratis’ 
sneeuwpop.

Winnaar: 
Degene die als eerste de 10 sneeuwpoppen heeft afgevinkt.





Daan geeft de 
sneeuwpop een hoed.

Vandaag maak ik een 
sneeuwpop voor mijn 

zieke neefje.

Ik breng mijn moeder 
warme chocomel.

Max en Thijs organiseren 
een sneeuwballengevecht 
voor alle buurkinderen. 

Mijn zus gaf een 
prentenboek over de 

winter aan haar 
dochtertje.

De ijsbeer zoekt voor 
zijn jong naar een prooi.

De pinguïns maken 
een grote cirkel bij 
dreigend gevaar.

Voor opa koopt Tim 
een paar warme 
handschoenen.

De kleuters inspecteren 
de bevroren laag ijs voor 

de juf.

De ijzel gooit roet 
in het eten voor de 

treinreizigers.





In de winter staan veel 
mensen in de file.

Femke zingt het liedje 
‘ijskoud’ voor haar zusje.

Voor Noah pakt Ties 
een warme trui. 

Jop helpt papa met het 
strooien op de oprit.

Een Inuit vangt 6 vissen 
voor zijn moeder.

Mijn moeder geeft aan 
mijn vader een extra 
groot stuk rookworst.

Ezra en Joa zingen met 
de klas winterliedjes voor 

de bewoners van het 
bejaardentehuis.

Luuk en Sasja geven 
aan de juf een foto van 

een babyzeehondje.

Levi geeft de schaatsen 
terug aan de man 

van de schaatsverhuur.

Heb jij de 
sneeuwschuiver 

gebruikt en daarna 
aan Karim gegeven? 




