
woordsoorten
lente



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





bi
jv
oe

gl
ijk

 n
aa

m
w
oo

rd

voo
rna

am
wo

ord

zelfstandig
naamwoord

vo
eg
wo

or
d

lidwoord

bijvoeglijk naamwoord

werkwoord
voegwoord

voornaam
woord

zelfstandig naamwoord

lidwoord

telwoord

bijvoeglijk naamwoord werkwoord

voor
naam

woo
rd

voegwoord

ze
lfs
ta
nd
ig 

na
am

wo
ord

te
lw
oo

rd

lid
wo

or
d

we
rk
wo

or
d

woordsoorten
lente

telwoord



woordsoorten
lente

Doel: 
Woorden van een soort zoeken
- Zelfstandig naamwoorden
- Lidwoorden
- Bijvoeglijk naamwoorden
- Voegwoorden
- Voornaamwoorden
- Telwoorden
- Werkwoorden

Nodig: 
IKEA-rad of spinner:
Cirkel met de te benoemen woordsoorten (blz. 4)
Kaartjes met de zinnen (blz. 7-10)
Strook met lenteplaatjes om af te vinken (blz. 6, 4 stroken te knippen)

Vooraf: 
Kunnen de leerlingen aan elkaar vertellen hoe je de woordsoorten herkent? 
Wat doen de verschillende woordsoorten? Hoe staan ze t.o.v. elkaar?

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 woordsoort, dan trekt de leerling 
een kaartje met een zin erop. De leerling zoekt dan een woord van de gedraaide 
woordsoort in de zin. Zit de soort er niet in, dan is dat het antwoord. De 
medespelers zijn jury en beoordelen of het klopt. Klopt het dan verdient de 
leerling een lenteplaatje, vinkt er eentje af op de strook. Komt de leerling bij het 
draaien op een gieter dan krijgt die leerling een ‘gratis’ lenteplaatjes.

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





Omdat de eerste 
lentedag een feit is, 
springen de koeien 
achter elkaar aan 

de wei in.

De meteoroloog vertelde 
heel serieus dat 

er sneeuw zou vallen 
op 1 april.

Alle vogels in de tuin 
inspecteren een plekje 
om een veilig nest te 

bouwen.

Omdat er 2 witte veulens 
zijn geboren in 1 week, is 
het feest op de manege. 

De merel en de koolmees 
zingen in de toppen 

van de bomen 
het hoogste lied.

De sneeuwklokjes en 
krokussen steken iedere 
lente hun kopjes vlot 
boven het gras uit.

De hazen rennen sinds 
het avondeten vele
rondjes op het veld.

Terwijl de eendjes in de 
vijver zwommen, 
dwarrelden de 

bloesemblaadjes neer.

Haar broek met 
bloemenprint hing 
in de uitverkoop 

toch kocht ik die niet.

Nadat Isa door de polder 
had gefietst, bestelde ze 
een gebakje samen met 

een kop thee.





Sinds hun val in de sloot, 
hadden Andy en Ties 

de slappe lach.

De fietsverhuurder gaf 
aan dat we de tandem 
voor 6 uur ‘s avonds 
in moesten leveren.

Moeder koe likte haar 
kalf schoon nadat 
ze geboren was.

Elke boom krijgt, aan 
elke tak, ieder jaar 
nieuwe blaadjes.

Voor hen zijn parasols 
en zonnebrand met 

factor 50 noodzakelijk, 
zei ze wijzend naar 

mensen met rode haren.

Deze frisse wind gaat 
niet door mijn nieuwe 

zomerjas heen.

U heeft veel 
verschillende soorten 

kazen zei Aukje 
tegen de kaasboer.

Vanaf het begin van de 
zomertijd, ben ik 

elk jaar uit mijn ritme.

Zijn al hun eitjes even 
gespikkeld? 

Casper wilde nog vele 
andere feitjes leren over 
kieviten en spechten.




