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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

Onze
bronnen



Woordmaster
dieren

Voorbereiden?
Print alle woordkaartjes dubbelzijdig op dikker papier, 

om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren.
Knip alle kaartjes los.

Print het ‘woordmaster’-vel 1 keer uit.
Lamineer het om langer mooi te houden.

Verder nodig: whiteboardstiften: zwart, blauw en groen

Hoe spelen?
Speler 1 trekt een woordkaartje.

Speler 2 schrijft de naam een dier op het vel.
Speler 1 geeft aan of er letters goed zijn.

een groene kleur betekent: 
goede letter en op goede plek

een blauwe kleur betekent: 
goede letter maar op foute plek

Ga door tot alle letters goed zijn. 
Is het woord goed?

Dan verdient de speler 5 punten en dan wisselt de beurt.
Niet klaar binnen het aantal aangegeven stappen?

Dan wisselt de beurt ook.

Op de kaartjes staan 3 tot 9 letter woorden.
Eventueel kunnen de leerlingen erbij zeggen dat 

het bv om een 5 letter woord gaat. 

Doel:
Oefenen met woordenschat rond dieren

Nieuwe dierennamen leren.
Opzoeken van woorden in het woordenboek of op het internet.

Geschikt voor:
Spelen met 2 spelers

Tip:
Laatste bladzijde staan lege kaartjes

(voor eigen woorden)
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Woordmaster dieren 



Woordmaster
dieren 



uil vis

vos kat

rat kip

aap pad

mol koe





lama geit

hond haan

pauw beer

egel haai

muis fret





slang paard

panda giraf

leeuw vogel

zebra kever

koala tapir





walvis konijn

varken tijger

schaap alpaca

reiger kikker

kameel jaguar





panter iguana

beluga cheeta

potvis specht

reebok reiger

walrus condor





baviaan gorilla

hamster olifant

inktvis octopus

zeehond libelle

ijsbeer hagedis





papegaai luipaard

flamingo eekhoorn

everzwijn nachtuil

neushoorn nijlpaard

dwerggeit neusvogel
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