NT2 Expertiseteam gemeente Oss
Woordenschat
Consolideer oefeningen
1. Ik zie, ik hoor, ik ruik wat jij niet ziet….
2. Hints, uitbeelden van woorden etc.
3. Rijtjes: wat hoort er niet bij en waarom? Categorienaam geven (bijv. kleding);
horen woorden die je vervolgens noemt hier wel/niet bij?
4. Woorden aanvullen en langer maken (stapelwoorden)
5. Tegenstellingen
6. Galgje
7. Mastermind (woord)
8. Steeds een letter erbij (trapje)
9. Een woord laten raden op basis van omschrijving of afbeelding: kind dat het
woord moet raden stelt ja/nee vragen
10. Scrabble
11. Nummerbord auto-met de eerste letter een woord verzinnen
12. Welke woorden beginnen met de letter…? Pim Pam Pet
13. Tekenen/pictionary
14. Kruiswoordraadsel
15. Klinkers/medeklinkers weglaten- woord raden
16. Verhaaltjes, gedichtjes, soap, liedje, rap, toneelstukje verzinnen met een
woord(veld) als leidraad
17. Dobbelsteen met op iedere zijde een themawoord
18. Woordslinger/woordslang (van woorddelen: theekop-koprol, of eind /beginletter)
19. Van losse lettergrepen het goede woord maken
20. Lettergrepen van langere woorden klappen: welk woord kan het zijn?
21. Lettergrepen door elkaar geven; woorden vormen
22. Woord van de week
23. Woord van de dag
24. Woordzoeker (puzzel waarbij in elk veld een letter staat en sommige letters
samen woorden vormen)
25. Bij allerlei spelen de plaatjes door woorden vervangen bijv. domino,
26. Memory, (plaatje-plaatje / woordje-plaatje/ woord- omschrijving betekenis), lotto,
bingo, woordenkwartet, monopoly etc.
27. Woord in rebus
28. Raadsels maken rond de aangeboden woorden
29. Geen ja, geen nee.
30. Woord op voorhoofd of rug van kind plakken, door vragen stellen er achter
komen.
31. Cryptogram
32. Voeldoos: vertellen wat je voelt(kenmerken), ander raadt.
33. Voeldoos: aangeboden woorden in schuurpapieren letters; zoeken bij voorwerpen
of afdeling.
34. Kimspel: voorwerpen op tafel, eentje wegnemen, welke is weg?
35. Voorwerpen op verteltafel en de kinderen bedenken een verhaal bij de
voorwerpen.
36. Strip tekenen over het woord; tekst erbij schrijven
37. Boek zonder tekst; kinderen schrijven de tekst
38. Kind beeldt woord uit, kinderen raden.
39. Quiz
40. Lingo
41. Get the picture
42. Liplezen
43. Geheimschrift

44. Collage maken bij cluster van woorden
45. Een elfje schrijven aan de hand van een stramien
46. Synoniemenspel: beschrijvingen + woorden op kaartjes, uitdelen, kinderen
zoeken hun partner.
47. Betekenisvolle zin met het woord geven; daarna woord weglaten uit de zin:
andere kinderen raden het woord.
48. Een doe-verhaal vertellen waarbij kinderen direct handelingen uitbeelden (past bij
werkwoorden)
49. Flitskaarten: kaartje (met plaatje) snel laten zien en wegdraaien. Welk woord heb
je gezien?
50. Ik ga op vakantie en neem mee…..
51. Verkeerd samengevoegde woorden uit elkaar halen en goed
samenvoegen(vliegschappen en boottuig)
52. De letters van het woord door elkaar opschrijven op het bord: welk woord is het?
53. Kinderen nemen van thuis voorwerpen mee naar school die met de nieuwe
woorden te maken zijn (aan het einde van de week)
54. Een verhaal of zin voorlezen en de gesemantiseerde woorden weglaten: welke
woorden passen?
55. Woordparachute: een woord weghalen, welk woord is weg?
56. Woord in de klas zichtbaar ophangen; elke dag een paar nieuwe woorden erbij
57. Op de computer woorden intypen of in het programma ”paint” tekenen.
58. Thema- en/of woordenschatschrift.
59. Uit een lang woord, kleinere woorden maken
60. Woordweb zonder het centrale woord: welk woord moet er staan/
61. Dramahoek met themawoorden; kinderen gebruiken de woorden in het spel.
62. Geblinddoekt tekenen; een kind geeft een ander kind de opdracht
63. Doelbewust woord fout in zin gebruiken: weten kinderen hoe het wel goed is?
64. Verboden woorden: een kind moet wat vertellen over een onderwerp wat aan de
orde is maar mag de aangeboden woorden niet gebruiken
65. Woorden herhalen op muziek
66. Kleurplaten maken waarop de woorden zijn afgebeeld
67. Een kind de klas uit, de groep kiest een woord waarna het teruggekomen kind net
zo lang vragen mag stellen tot het woord weet.
68. Kinderen vingers laten opsteken als ze een woord in een verhaal horen dat die
week aangeleerd is.
69. Een woord achterstevoren oplezen en dan zo snel mogelijk raden welk woord het
is.
70. Woord doorfluisteren en daarna allemaal een tekeningetje ervan maken, heeft
iedereen hetzelfde getekend.
71. Rugtekenen en dan het woord raden
72. Zin met woord bedenken en schrijven + tekenen
73. Rijmwoorden bedenken bij gegeven woord
74. Woorden op twee kaartjes; kaartjes uitdelen, kinderen beelden woord uit, welk
ander kind heeft hetzelfde kaartje?
75. Dobbelsteenspel
76. Tegenstellingen bedenken
77. Woordketting
78. Alle vogels vliegen
79. Tien voor taalspel
80. Woordrap
81. Doorgeefverhaal
82. Begin – of eindletter, klinker of medeklinker geven.
83. PowerPointpresentatie: woord, geluid, tekening, omschrijving
84. Puntenlijst tijdens correct gebruik tijdens de les
85. Vertalen in een andere taal
86. Woorden zoeken in krant of verhaal
87. Woord aankruisen op lijst als het gehoord wordt

88. Lettermuur stempelen, hakken en plakken (onderbouw)
89. Welk woord/ding hoort er niet bij?
90. Welk woord hoort bij dit geluid (dvd)
91. Spelen met voorwerpen bij thema en zo woorden oefenen.
92. Praatplaten
93. Boggle
94. Gymspelletjes, vossen/raven, lijnenspel bij een thema.
95. Letters van de doelwoorden uitknippen uit krant/tijdschrift, door elkaar
96. husselen en de woorden maken.
97. Een hoorspel bedenken en opvoeren met gegeven woorden
98. Woorden uitbeelden in handvaardigheidslessen
100.Landen-steden-dieren- etc. opschrijven die met gegeven letter beginnen
Zonder voorbereiding, samen met een maatje


plaatjes bij woorden zoeken



spelhoek met themamaterialen



woordjes doorfluisteren



woorden achterstevoren lezen en raden welk woord het is



woorden uitbeelden en raden welk het is




rugtekenen van woorden
bordtekenen van woorden?/pictionary














luisteroefeningen met themawoorden als signaalwoord
lettergrepen klappen
liplezen
omschrijven en raden
galgje
woord begint en eindigt met letter
geblinddoekt tekenen
woordje doorfluisteren
geheimschrift
kimspel met woorden
klinkers/medeklinkers weglaten en woord raden
Ik zie, ik hoor, ik ruik wat jij niet ziet



Ik ga op reis, naar huis, zit op school etc en neem mee/heb

Met voorbereiding


woordenlijn/muur met begrippen



invulzinnen, contextzinnen



persoonlijk woordenboek (klassenwoordenboek)



memory met plaatjes









liedjes met woorden uit het thema
flitskaarten
woordje – plaatje matchen
woordzoeker
domino met afbeeldingen van themawoorden
kimspel met plaatjes
dobbelsteen met aan iedere zijde een themawoord

Vergeet bij het aanbieden van woordenschat de functiewoorden en werkwoorden
niet. Vaak kunnen die gemakkelijk bij themawoorden worden gevoegd, zoals bij thema
vakantie: zwemmen, kamperen, zonnebaden, maar ook insmeren, verbranden,
aantrekken  uitdoen, neerleggen, ophangen etc.

Ook kunnen er vaak taaloefeningen aan gekoppeld worden zoals


verkleinwoorden:

zwembroek – zwembroekje
tent – tentje
slaapzak – slaapzakje
koelbox – koelboxje



bezittelijke voornaamwoorden: mijn tent, zijn zwembroek, haar tas, onze caravan,
van mij, van jou, van hen etc.

