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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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woordsoorten
winter

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 sneeuwpoppen 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 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.





Omdat er een ijslaag 
op het meer is, trekken 

de  blije meiden de 
eerste keer hun nieuwe 

schaatsen aan.

De meteoroloog vergist 
zich, want hij geeft 

de verkeerde 
temperatuur aan.

Alle vogels in de tuin 
zijn gulzige eters, want 
ze hebben honger door 

de kou.

Omdat vijftien bomen 
kaal en ziek zijn, hakt 
de oude boswachter die 

bomen om

De trekvogels vliegen 
voor de tweede keer dit 
jaar naar een ander land.

De witte sneeuwuil, de 
poolhaas, de ijsbeer en 
de poolvos vallen alle 
vier niet op in een 

besneeuwd landschap.

De egel en de vleermuis 
houden elk jaar een 
lange winterslaap.

Terwijl ze in de sneeuw 
speelden, zagen Sjors en 

Freek duizenden 
dwarrelende 

sneeuwvlokjes.

Omdat jouw muts warm 
en kleurrijk is, 
ben ik jaloers.

Samira bleef met haar 
vinger aan een ijspegel 

vastplakken, nadat ze die 
had aangeraakt.





Zij verloren zichzelf in 
de sneeuw terwijl ze een 

grote sneeuwengel 
maakten.

De nieuwslezer gaf aan 
dat we drie koude dagen 

krijgen.

De zeven beschermende 
pinguïns vormden een 
cirkel om het kuiken 

heen, want het kleintje 
was gewond.

Elke boom heeft zich 
voorbereid op de winter, 
want alle blaadjes zijn 

gevallen.

Deze handschoenen en 
wanten zijn versleten, 
omdat ze vaak gebruikt 

zijn.

Dit is een lekkere warme 
winterjas, want dat is 

wel nodig met deze kou.

Jouw blauwe nagels 
geven aan dat je koude 
handen hebt, want die 
verkleuren bij kou.

Omdat het zo koud is, 
gaan we met elkaar een 
warme kop thee drinken.

Zijn broertjes en zusjes 
gooiden veel 

sneeuwballen naar 
elkaar, want er was 
eindelijk sneeuw.

Omdat het heel 
verraderlijk glad is, 
wordt het weeralarm 

afgegeven. 




