
Woordenspeurtocht

Oefenen met
woordenschat
vakantie-reizen



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



woordenspeurtocht
Oefenen met woordenschat

Voorbereiden
Print de bladzijden 4-8 uit en vergroot naar A3, 

knip de bladzijden zodat je per bladzijde 4 kaarten krijgt
Print de bladzijde 9 net zo vaak als je leerlingen hebt 

Op bladzijde 10 staan de antwoorden, deze kun je printen om 
de leerlingen zelf te laten nakijken of zet het op het digibord. 

Hoe spelen?
Verdeel de kaartjes over de ruimte/buiten

Laat elke leerling op een andere plek starten.
Laat ze speuren naar de uitleggen en het cijfer 
bij het passende woord op de kaart invullen.

Geschikt voor?
Groep 7 - 8

Spelen met een hele groep of een groepje kinderen



Kaart die je stuurt vanaf je 
vakantieadres

Kaart met daarop de weg die je kunt 
rijden naar je vakantieadres

Plezier hebben, 
zich vermaken

Lekker 
ontspannen

1 2

3 4



Bezig zijn, 
aan de gang zijn

Als er een prettige sfeer 
is tussen mensen

Groep mensen die 
samen iets doen

Tijd die je voor jezelf hebt,
je hoeft niks te doen

5 6

7 8



Mensen, voorwerpen of 
informatie bij elkaar zoeken

Denken dat iets 
gaat gebeuren

Activiteiten ter 
ontspanning en vermaak

Aandenken, 
herinneringsgeschenk

9 10

11 12



Zich aanmelden aan een balie 
om een instapkaart te krijgen

Een reis regelen

Het gasvormige gedeelte 
dat een planeet omgeeft

Een vakantie op een 
passagiersschip

13 14

15 16



Iemand die op vakantie is Wereldbol

Iemand die graag 
op avontuur gaat

Waar iets of 
iemand vandaan komt

17 18

19 20



Woordenspeurtocht
welke uitleg hoort bij het woord?

toerist chillen verzamelen cruise routekaart

vrije tijd recreatie globe actief souvenir

atmosfeer gezelligheid zich
amuseren

herkomst gezelschap

ansichtkaart avonturier inchecken verwachting boeken



Woordenspeurtocht
antwoorden

toerist
17

chillen
4

verzamelen
9

cruise
16

routekaart
2

vrije tijd
8

recreatie
11

globe
18

actief
5

souvenir
12

atmosfeer
15

gezelligheid
6

zich amuseren
3

herkomst
20

gezelschap
7

ansichtkaart
1

avonturier
19

inchecken
13

verwachting
10

boeken
14


