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Spelletjes met meer dan één werkwoordpakket
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Hulpkaartje bij het Werkwoordenspel

39 Werkwoordenspel
• tweetal/groepje
• twee
dobbelstenen
• pionnen
• spelkaartjes
• antwoordenkaart

allemaal

Vraag de spelkaartjes en de antwoordenkaart aan je leerkracht. Verdeel de kaartjes (bijvoorbeeld iedere speler vier). Zet
je pion op het vakje met ‘start’. Gooi om
de beurt met een dobbelsteen. Wie het
hoogst gooit, mag beginnen.
de speler

Bekijk jouw kaartje. Is er een woord
onderstreept? Dan moet je voor dat
woord de goede weg lopen. Moet je een
werkwoord invullen op de puntjes? Dan
moet je voor die vorm de goede weg
lopen.
om de beurt

Gooi met de dobbelstenen. Loop evenveel als je gegooid hebt. Kom je langs
een vakje met een vraag? Beantwoord
dan die vraag voor het woord op jouw
kaartje. En kies de goede weg. Weet je
het antwoord niet? Dan moet je daar
stoppen en mag je bij dat rode nummer
op de hulpkaart kijken. Dan is de volgende aan de beurt.

Als je een vakje met een blauwe rand en
een nummer bereikt:
•Zoek voor een kaartje met een onderstreept woord het nummer op de antwoordenkaart. Staat de zin van jouw
kaartje erbij? Dan krijg je de punten die
erbij staan. Staat je zin er niet bij? Begin
met hetzelfde kaartje weer bij start.
•Schrijf voor een ander kaartje het in te
vullen woord op. Als je twijfelt, mag je op
de hulpkaart kijken. Dat kost je wel een
punt! Zoek daarna het nummer op de
antwoordenkaart. Staat de zin van jouw
kaartje erbij? En heb je het woord goed
geschreven? Dan krijg je de punten die
erbij staan. Staat je zin er niet bij? Begin
met hetzelfde kaartje weer bij start. Is
het woord fout geschreven? Verbeter het
woord. Je krijgt de helft van de punten.

1 Is het een werkwoord?
Je kunt er een ander werkwoord voor
invullen, zoals: praten, geven, fietsen.
2 Is het een bijvoeglijk naamwoord?
Een bnw dat op een werkwoord lijkt, kun
je vervangen door een ander bnw, bijv.
mooi(e) of kort(e).
3

Is het een persoonsvorm?

Maak de zin vragend. Het werkwoord dat voorop komt te staan, is de pv!
Verander het onderwerp van
ev in mv, of andersom. Het werkwoord
dat ook verandert, is de pv!
Maak van de tt een vt of andersom.
Het werkwoord dat verandert, is de pv!

6 Is het tegenwoordige tijd?
Je kunt er ‘nu’ bij denken.
7 Is het verleden tijd?
Je kunt er ‘toen’ bij denken.
8 Is er een klinkerverandering?
Kijk naar de woordenboekvorm. Is er een
klinker veranderd in de pv?
9 Hoe schrijf je de ik-vorm?
Hoor je bij de ik-vorm een t of p aan het
eind?
woordenboekvorm op -den -> schrijf d.
(antwoorden -> ik antwoord)
woordenboekvorm op -ben -> schrijf b.
(schrobben -> ik schrob)

allemaal

Herhaal met de andere kaartjes.
Wie de meeste punten heeft gehaald, is
de winnaar.

4 Is het het hele werkwoord?
Het hele ww kun je invullen op de puntjes: Ik kan (iets) … Een ander werkwoord
in de zin is dan de pv!
5 Is het een deelwoord?
Een deelwoord begint meestal met ge-. Je
kunt het invullen op de puntjes: Ik heb /

50

ben (iets) … Een ander werkwoord in de
zin is dan de pv!

10 Twijfel je tussen verleden tijd
met -de(n) of -te(n)?
Kijk naar de laatste letter voor ‘-en’ in de
woordenboekvorm. Komt die voor in ’t
kofschip? Schrijf dan de verleden tijd met
-te(n). Anders met -de(n).
Komt het werkwoord uit een andere taal?
Luister dan naar de laatste letter van
’t kofschip!
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