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Oefenen met
taal-onderdelen

in het herfst-thema



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



Taalspeurtocht
Oefenen met taal-onderdelen

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

Knip de 4 kaartjes per bladzijde los. Je krijgt dan 20 kaartjes.
Print de bladzijden 9-10 dubbelzijdig en net zo vaak als je leerlingen hebt. 

Op bladzijde 11-12 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 opdrachten en het passende woord 

steeds invullen op het antwoordenblad.
Als alle kaartjes goed zijn opgelost krijgen ze 3 spreekwoorden 

die met de herfst te maken hebben

Doel? Oefenen met taalonderdelen

Geschikt voor? Groep 7 - 8
Spelen met een hele groep of een groepje kinderen



voor groene op langs 

achter stroom tijdens voorrang

lozen naast in tussen

bij kleine over aandacht

uit sinds onder zuiveren 

De GFT container is erg vol.

Het meisje loosde de batterijen.

In het bos zag ik de vliegenzwam.

De uitstoot van de auto’s is slecht 
voor het milieu. 

kastanjes   loosde   wolken

loofboom   dumpen   filterde

kringloop   brak aan   groeiproces

bloeide   naaldboom   gezaaid

schijnt   moet   mogen   lijkt

wilt   kunnen   zullen   dunkt

blijken   hebben   hoeft   zijn 
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nu   in   minder   acht   

het   in   meer   bij   zit   

straks   de   vier   op   veel 

een   op   weinig  drie

Er valt een bui zegt de weerman.

Heuvels en rivieren wisselen elkaar af.

De zon kwam op, een nieuwe dag brak aan.

De pompoenen kunnen geoogst worden.

Het werd kouder toen de zon achter de 
wolken verdween.

dikke   zwarte   zaaien   noorden 

vroege   zuiden   late   lage   recht 

witte   dunne   reiniging   dikke 

vervuiling   oogsten   hoge   krom  

naald …………..

………….. klever

beuken …………..
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ontkiemden ->

gezaaid ->

vingen ->

zuiverde ->

verschoven ->

minder   kortst   schateren

minst   zwaar   best   goed   liefst   zwaarder 

zwaarst   weinig   liever   gniffelen   korter   

lachen   graag   kort   beter   meest   meer   

ten einde lopen     de filter

de windmolen    filteren     afwijkend  

de regen     de uitstoot     schadelijk   

de steenkool      de wortelkluit 

het restafval   de windroos   regenen 

Door de luchtvervuiling 
ontstaat onder andere 

de opwarming van de aarde.
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De harde regen ………. het groeiproces 
op de akkers. (verstoren)

De vervuiler ………. zijn afval
in de natuur. (lozen)

Het geplante zaad …………. al 
vroeg in het seizoen. (ontkiemen)

twintig eiken …..

twee slag ……

acht loof ……

Vul in:  hoogtes – het –
afwijkend – schadelijk- ijzig

1. De meteoroloog vertelt een ….. bericht.
2. Dat is erg ……. voor het milieu.

3. Het is ……koud op de Noordpool.
4. De …….. van de heuvels zijn in de loop der 

jaren veranderd.
5. ….. probleem is nog steeds actueel.

Raadsel: 
Het kan verschillen van vorm. Er is 
een verscheidenheid aan flora en 
fauna zichtbaar. De kleuren die je 
het meest ziet zijn groen en bruin. 
In de herfst veranderen de kleuren 

van groen naar bruin.
Veel mensen komen er graag.
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1. De dierenbescherming is er niet om je 
weggelopen kat te komen zoeken.

2. Reigers en spechten lijken niet op een 
baars, het zijn andere diersoorten.

3. Blijkbaar hoeft de meester niet te 
verduidelijken hoe de kringloop van het 

leven werkt.
4. Wilde zwijnen zijn hoefdieren, eekhoorns 

niet.

minimaal   concluderend   in   minder   veel

meer   later   aanbreken   want   bij   later 

weinig   meeste   eerder   eerste   naast   sinds 

maximaal  naar   drieduizend   tot   

kijken waarnemen

aanschouwen opmerken

bezichtigen

een blik werpen opmerken

staren turen

-berg -e

……………        ……………
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Taalspeurtocht
vul hier de antwoorden in.

1. Zoek alle voorzetsels. 
Zet ze op alfabetische volgorde. 
Wat is het eerste in de rij? 

……………………

9. Zet deze werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd. Wat is de 
tegenwoordige tijd van het middelste 
werkwoord? ………………..

6. Welk zelfstandig naamwoord zien 
we in 2 van deze zinnen? .................

4. Welke hulpwerkwoorden hebben 
een ij in het woord? Welke van 
deze woorden start met de 19de
letter van het alfabet? …………………..

3. Schrijf alle zelfstandige 
naamwoorden op alfabetische 
volgorde. Welke staat dan op de 
laatste plaats? ………………..

10. Zet deze woorden in de juiste 
trap van vergelijking. Bij 1 trap mist 
er eentje. Welke is dat? ………………….

8. Welk woord past bij de ………… ?
Zet dat woord in het meervoud, 
dan krijg je : …………..

5. Zoek de telwoorden. Welk 
telwoord staat vooraan als je ze op 
alfabetische volgorde zet? ………………

2. Welk lidwoord vind je in alle 
zinnen? ……………………

7. Zoek alle antoniemen bij elkaar. 
Weet je het antoniem van lage? 

……………….. 



Taalspeurtocht
vul hier de antwoorden in.

11. Zoek alle zelfstandige 
naamwoorden. Welk woordstukje 
komt twee keer voor? …………………..

19. Deze woorden zijn synoniemen 
van het zintuig: ………….

16. Los het raadsel op. Welk drie 
letterwoord zoeken we? ………………….

14. Vul steeds hetzelfde woord in op 
de ……..? ……………….. 

13. Zet deze zinnen in de verleden 
tijd. Bij de werkwoorden zijn de 
laatste twee letters steeds 
hetzelfde. Welke letters? …………… 

20. Los de rebus op.

-berg -e
………... ………..

18. Noteer alle telwoorden. Zijn er 
meer of minder telwoorden die met 
een ‘m’ beginnen van niet met ‘m’?

………………..

15. Zet alle woorden in de goede 
zin. Welke woord hoort in zin 5?

………………….. 

12. Aan welk signaalwoord kun je 
zien dat er een oorzaak genoemd 
wordt? …………………… 

17. Welk woord zie je in alle 
zinnen?    …………..



Taalspeurtocht
controlekaart

1. Zoek alle voorzetsels. 
Zet ze op alfabetische volgorde. 
Wat is het eerste in de rij? 

ACHTER

9. Zet deze werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd. Wat is de 
tegenwoordige tijd van het middelste 
werkwoord? VANGEN

6. Welk zelfstandig naamwoord zien 
we in 2 van deze zinnen? ZON

4. Welke hulpwerkwoorden hebben 
een ij in het woord? Welke van 
deze woorden start met de 19de
letter van het alfabet? SCHIJNT

3. Schrijf alle zelfstandige 
naamwoorden op. WOLKEN

10. Zet deze woorden in de juiste 
trap van vergelijking. Bij 1 trap mist 
er eentje. Welke is dat? VEEL

8. Welk woord past bij de ………… ?
Zet dat woord in het meervoud, 
dan krijg je : BOMEN

5. Zoek de lidwoorden op. Welk 
lidwoord staat vooraan als je ze op 
alfabetische volgorde zet? DE

2. Welk lidwoord vind je in alle 
zinnen? DE

7. Zoek alle antoniemen bij elkaar. 
Weet je het antoniem van lage? 

HOGE



Taalspeurtocht
controlekaart

11. Zoek alle zelfstandige 
naamwoorden. Welk woordstukje 
komt twee keer voor? WIND

19. Deze woorden zijn synoniemen 
van het zintuig:  

ZIEN

16. Los het raadsel op. Welk drie 
letterwoord zoeken we? 

BOS

14. 14. Vul steeds hetzelfde woord in 
op de ……..? 

BOMEN

13. Zet deze zinnen in de verleden 
tijd. Bij de werkwoorden zijn de 
laatste twee letters steeds 
hetzelfde. Welke letters? DE

20. Los de rebus op.

-berg -e
TOPPER

18. Noteer alle telwoorden. Zijn er 
meer of minder telwoorden die wel 
met een ‘m’ dan niet met ‘m’ 
beginnen? MEER

15. Zet alle woorden in de goede 
zin. Welke woord hoort in zin 5? 

HET 

12. Aan welk signaalwoord kun je 
zien dat er een oorzaak genoemd 
wordt? DOOR

17. Welk woord zie je in alle 
zinnen?    

NIET


