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zinsontleding (pv, ow, wwg)
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Uitleg spel:

Benodigdheden: dobbelsteen, pionnen

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. Hij/zij pakt een kaartje met een zin en schrijft
de zinsdelen die gevraagd worden op het wisbordje. Speler 2 controleert of de
opgeschreven zinsdelen juist zijn. 

Komt de speler op een:
- tuinslang: waterkracht - 1 plaats vooruit
- drankje: energiedrankje - 2 plaatsen vooruit
- onweer: onveilig - beurt wachten
- waterballonnen: bekogeling - 2 plaatsen terug

Na de beurt van speler 1 is speler 2 aan de beurt.
Wie is het eerste bij de finish? 

Veel plezier met dit spel!
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Zinnenkaartjes

Op zoek naar meer leuke lesmaterialen?
N eem een kijkje op jufdaph.nl

Emilie hakte de 
bomen om.

Op de mat viel 
een dikke krant.

Mijn moeder bakt
een lekkere cake.

De conducteur 
controleert de
kaartjes.

Ik bel mijn vader
morgen op.

Lotte plukte de 
bloemen en 
fietste verder.

De kinderen 
werken aan het 
project.

De boerin helpt
de koeien met
oversteken.

De meester gaf
veel huiswerk
mee naar huis.

Rens geeft de
hond een lekker
koekje.

Merle geeft haar
vriendin een bos
bloemen.

Ik eet mijn bord
leeg en loop naar
mama.

Tycho doet het
licht uit en botst
tegen de deur.

De uil geeft eten
aan haar jongen.

Zij spelen 
verstoppertje in 
de schuur.
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Karlijn draagt
een dure jurk.

Het rode kleed
is door de wind
weggewaaid.

Het strand is
schoongemaakt.

De kinderen
spelen een
bordspelletje.

Wij hebben
samen
appelflappen
gebakken.

Mama en oma
staan te koken
in de keuken.

In de zomer
zie ik kleurrijke
bloemen.

Alicia liet haar
ijsje vallen en
moest huilen.

De schilder komt
morgen ons huis
schilderen.

Laura keek naar
de vrolijke
apen in het 
verblijf.

De baby in de 
kinderwagen wees
naar de vogel.

De kat van de 
buren is
vannacht
ontsnapt .

De directeur 
hield een korte
toespraak .

Vader maakt 
een gezonde 
salade voor
zijn kinderen .

Floor zit in de
trein naar
Hengelo .
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Sam geeft een
rondleiding door
het gebouw.

De hond loopt
langs het pas
geverfde huis.

Mijn oma geeft
mijn broertje
een zelfgemaakt
cadeau.

Op het strand
zoekt mijn zusje
naar schelpen.

Tim vertelde dat
hij Pascal echt
niet had
geslagen.

De koala heeft
zich de hele
middag nog niet
bewogen.

Elke heeft Tara 
op een foutje
gewezen.

Mijn broertje
heeft een fles
badschuim in het
bad gegoten.

Het is precies
zo gegaan.

Het weer is
vandaag
helemaal
omgeslagen.

De schoonmaker
heeft de was te
warm gewassen.

De jongens
hebben tegen de
boer gelogen.

Onze moeders
zijn samen aan
het winkelen.

De juf legt de
lastige sommen
uit.

Het vliegtuig
had twee uur
vertraging.
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