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Zinsbouw – slakkenspel
Klanten upload van Mokus

Voorbereiding:

Spelinstructies:

Eerst moeten de zinsdelen op de kaartjes worden geschreven, daar-
voor kun je ook indexkaarten gebruiken. Het speelbord moet worden 
uitgeprint en op een stuk karton worden geplakt.

TIP: De kaartjes lamineren, dan gaan ze langer mee!

Het spel is een dobbelspel voor 2-3 kinderen. Het gaat over de zins-
bouw, die getraind wordt. Het spel moet de kinderen van tevoren goed worden uitgelegd, zodat 
ze dienovereenkomstig kunnen reageren en plezier hebben. De kaarten met de zinnen worden 
met de tekst naar beneden in het midden van de tafel gelegd. De jongste speler begint met 
dobbelen en loopt het gedobbelde aantal ogen op het speelbord verder. 
Afhankelijk van de kleur waar je op komt te staan, moet men met de zinsdelen verschillen zin-
nen vormen. Het kind mag een kaart trekken en vormt de zin. Als deze goed is, mag het vol-
gende kind dobbelen, bij een verkeerde zin, moet men 1 plaats teruggaan. Wie als eerste bij 
de finish is wint.

Cirkel zonder vulling: normale woordvulling
(onderwerp – naamwoordelijke gezegde - object - andere zinsdelen (ZD) / bijwoordelijke bepa-
ling) 

Rode cirkel: Onderwerp inversie
(andere zinsdelen - gezegde - onderwerp – andere zinsdelen) 

Blauwe cirkel: van de woorden op het kaartje een vraag vormen 

Zinsdelen:
- ik, morgen, ga, naar, de bioscoop
- peter, gaat, ‘s middags, voetbal, spelen,
- de baby, huilt, vandaag, veel
- onze, vist, opa, graag, aan, meer, het
- Vera en Stefan, bezoeken, tante, in Hamburg, hun
- morgen, wij, komen, Laura, naar
- in, plukken, appels, haar, de herfst, wij
- tijgers, in, leven, Afrika
- een, haar, verhalen, op vrijdag, vertellen, zal, zij, van
- kinderen, spelen, de, graag, buiten



JI ©
 A

du
is

comN° 102.740 Werkblad

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

start

finish


