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Uitleg spel:

Benodigdheden: dobbelsteen, pionnen, wisbordje

Dit spel kan gespeeld worden in tweetallen. 

Speler 1 begint met dobbelen. De speler verplaatst de pion het aantal plaatsen dat
gegooid is met de dobbelsteen. De speler pakt een kaartje van de stapel. Hij/zij schrijft
op het wisbordje wat er gevraagd wordt. Dit kan het volgende zijn: lidwoord(en),
werkwoord(en), zelfstandig naamwoord(en), voorzetsel(s) of bijvoeglijk naamwoord(en). 
Speler 2 controleert het antwoord dat speler 1 heeft opgeschreven. 

Komt de speler op een:

            
            lidwoord                      zelfstandig naamwoord                   alle 5 woordsoorten  

 
            werkwoord                   voorzetsel                                      bijvoeglijk naamwoord

Het kan ook voorkomen dat de woordsoort die de speler moet zoeken niet te vinden is in
de zin. De speler laat zijn wisbordje in dit geval leeg. Speler 2 controleert of de
woordsoort er inderdaad niet in zit.

Na de beurt van speler 1 is speler 2 aan de beurt.
Er kunnen meerdere rondes gespeeld worden. Wie is (bijvoorbeeld na 2 rondes) als
eerste bij de finish?
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Zinnen kaartjes

De kleurrijke zomerjas
hangt in de kast. 

De kleine baby speelt
in de tuin.

Ik fotografeer de
kinderen op het hek..

De lama loopt in 
de hobbelige wei.

Ik voer de konijnen 
een lekkere wortel.

De juf drinkt 
een kopje hete koffie.

Die man heeft een
nieuwe televisie

gekocht.

In de klas hangt een
goede sfeer. 

De vrouw vond een
oude envelop.

De tas in het gras
is natgeregend. 

In de agenda staat
dat Lize naar

de tandarts moet. 

Morgen krijg ik twee
grote dwergkonijnen.
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Zinnen kaartjes

De muzikant schreef
een gevoelig lied. 

De buren eten een
lekkere taart.

Zij maakt een stevige
lunch voor de man.

De vrolijke kapper
knipte het meisje.

Onze kat ving
gisteren een muis in

de tuin.

De meester brengt
bloemen bij de zieke

juf.

De jongens maken
een lief gedicht voor

de vrolijke jarige.

De mysterieuze man
droeg een grote hoed. 

De toeristen kochten
twee kleine houten

klompen.

Zij gooiden de jassen
over de schutting. 

De zon schijnt vele
uren in de tuin. 

De kinderen gingen
de paaseieren

zoeken in het bos.
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Zinnen kaartjes

De jongen zong een
mooi liedje op de

bruiloft. 

De wetenschappers
lanceerden de raket. 

De bakkers bakten
heerlijke bolletjes en

harde broodjes.

De geit eet het
natte gras. 

De clown gaf een
hilarisch optreden. 

De felle zon schijnt
in het gezicht van de

oude man. 

Hij viel uit de 
wiebelige kano. 

De kat loopt over de
gewassen auto. 

Mijn vader legt
een grote pizza

in de oven. 

Er vielen houten
snippers op de

grond. 

De enthousiaste man
vertelde over zijn

pasgeboren
kleinzoon.

Mijn zusje heeft
kleine cakejes

gebakken.
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Zinnen kaartjes

De oranje vis zwemt
rondjes in een kleine 

kom. 

Het avondeten wordt
gemaakt door de kok
van het restaurant. 

Papa gaat naar de 
supermarkt om de
boodschappen te

halen. 

De katten miauwen 
wanneer ze de vogeltjes

in de tuin zien. 

De kinderen kochten
het populaire spel in
de grote spelletjes-

winkel. 

De muziek klinkt hard
door het grote 

klaslokaal. 

De tuinman koopt
nieuwe potgrond

en planten in de winkel. 

Het afval lag in de 
bosjes en op straat. 

De spreekbeurt duurde 
tot de grote pauze. 

De lange man moest 
bukken in het kleine

huis. 

De weg naar het
zwembad was afgezet. 

Het kleine meisje zat
met de lieve hond in

het gras. 
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