
Woordenschatspelletjes 
 

Het verboden woord 

Het kind kiest een woord uit de stapel met themawoorden. Kunnen de kinderen nog niet lezen, dan 

zou je het als leerkracht ook in het oor kunnen fluisteren. Het kind mag over dit woord iets aan de 

groep vertellen, maar zónder het woord te noemen. De groep moet raden welk woord het is. Wie het 

raadt is aan de beurt om het volgende woord te omschrijven. 

 

Hints 

De leerkracht beeldt iets uit, de kinderen raden wat het is. Later mogen de kinderen uitbeelden. 

 

Drie woorden 

Nodig: stapel themawoorden, omgedraaid. Het kind kiest een themawoord uit de stapel en moet aan 

de hand van 3 woorden omschrijven welk woord hij heeft gekozen. Let op, dit is een vrij moeilijk spel 

aan het begin van een thema. Echter, aan het eind van het thema, na flink inoefenen, zal je merken 

dat kinderen inderdaad aan 3 woorden genoeg hebben. Dit spel is een mondelinge versie van het 

grafische model het Woorddriekhoekje uit Op Woordenjacht. 

 

Het hoge hoed-spel 

Het hoge hoed-spel bestaat uit 3 bovengenoemde spelonderdelen. Dit is een heel geschikt spel voor 

de bovenbouw. 

Vooraf: verzamel de themawoorden in een hoge hoed, pan of iets anders. Maak 2 teams. De teams 

spelen tegen elkaar. Bij ronde 1 neemt het kind een kaartje uit de hoed en mag daar 1 minuut lang 

een omschrijving van geven aan zijn/haar eigen team. Raadt het team het binnen 1 minuut? Dan heeft 

het team 1 punt en is het volgende kind van dat team aan de beurt. Raadt het team het woord niet, 

dan is het andere team aan de beurt. Net zolang tot alle kaartjes uit de hoed op zijn. Ronde 1 is dan 

afgelopen. 

De kaartjes gaan terug in de pan en dan kun je verder met ronde 2 en tot slot met ronde 3. 

Ronde 1: Het verboden woord 

Ronde 2: Hints; de kinderen beelden uit wat op het kaartje staat. 

Ronde 3: 3 woorden 

 

De keizer die het niet meer wist… 

Nodig: een keizerskroon waarop je een plaatje of woord kunt bevestigen uit het thema (bijv. met een 

paperclip). 

Variant 1: De keizer is het woord vergeten en vraagt aan de lakeien of ze hem willen helpen. De 

lakeien kunnen echter niet praten, maar kunnen het alleen nog maar uitbeelden. De keizer kiest 

steeds 1 lakei die mag uitbeelden. 

Variant 2: De keizer is opnieuw een woord vergeten. De lakeien willen hem wel helpen, maar mogen 

het woord niet noemen. Ze mogen alleen over het woord vertellen (zie ook het verboden woord). 

 

Get the picture 

De leerkracht tekent een themawoord op het bord, de kinderen raden wat er getekend wordt. Het 

wordt nog leuker wanneer je hier een factor tijd aan verbindt. In hogere groepen zou je ook kinderen 

zelf kunnen laten tekenen en evt. in teams tegen elkaar laten spelen. 

 

Stijgen/dalen 

Gaan staan is waar, blijven zitten is niet waar. De leerkracht vertelt iets over een themawoord, bijv. 

"Met een bijl kun je schieten"! Dit is natuurlijk niet waar. De kinderen blijven zitten. Wanneer de 

leerkracht iets vertelt wat wel waar is, zoals "met een pijl kun je schieten", gaan de kinderen staan. 

 

Ren je rot 

Versie 1: Er hangen verschillende woorden (3 of 4) in de speelzaal/buiten. De leerkracht vertelt iets 



over één van deze woorden. Geef de kinderen vervolgens even bedenktijd en zeg: “ren je rot!”. Pas 

als je dit hebt uitgesproken mogen de kinderen naar het goede antwoord rennen. Dit kun je 

bijvoorbeeld doen om de verschillende seizoenen in te oefenen. 

Versie 2: Je kunt a, b, c-vakken maken. Dit is meer geschikt voor oudere leerlingen. Je stelt een vraag 

en geeft zelf 3 antwoorden. Na het “ren je rot!”, rennen de kinderen naar het goede antwoord. Je zou 

hier ook een competitie-element in kunnen bouwen, door de kinderen die het verkeerde antwoord 

gaven, af te laten zijn. 

 

Galgje 

De leerkracht speelt met een themawoord "galgje" tegen de klas. Ook kan een leerling op het bord 

"galgje" spelen tegen de klas. Je kunt hierbij ook werken met 2 teams. 

 

Welke woord heb ik in mijn hoofd? 

Eén kind kiest een woord van de woordmuur. De klas mag 10 vragen stellen die het kind met ja of nee 

kan beantwoorden, om erachter te komen welk woord het kind in gedachten heeft. De klas moet 

goede vragen stellen. 

 

Woordstukjes 

De leerkracht noemt een stuk van een woord van de woordmuur, bijv. li-... hij gooit de bal naar een 

kind. Dit kind noemt het ontbrekende stuk: -bel. Nu mag dit kind het eerste stuk van een woord 

noemen en de bal naar een volgend kind rollen of gooien. Gebruik een zachte bal! 

 

Pim Pam Pet Picto 

Haal meer uit je Praatplaten (uit Op Woordenjacht), gebruik het pimpampet-spel. Bijvoorbeeld een 

praatplaat over de winter. Draai een letter en zoek iets op de kaart met deze letter. Bij de letter K 

bijvoorbeeld Koolmees. 

 

Vliegenmepper 

Neem een groot, wit laken of een groot stuk behang. Teken hierop een heleboel vliegen.. Schrijf in 

elke vlieg een woord dat aangeboden is en nog verstevigd moet worden. Je kunt ook kaartjes met 

daarop woorden in de insecten leggen, zodat je dit spel later ook weer met andere woorden kunt 

gebruiken. Leg het laken op de grond in de klas of gang. Nu kunnen de kinderen hier in 3-tallen een 

spel mee gaan spelen. Eén kind noemt een omschrijving van één van de woorden. De andere 2 

kinderen hebben beiden een vliegenmepper in de hand en zoeken zo snel mogelijk het woord dat bij 

de omschrijving hoort. Ze meppen hierop. Het kind dat het eerst mept, heeft een insect gewonnen. 

Maak hiervoor kleine kaartjes met insecten erop die je gelamineerd hebt. Degene met de meeste 

insecten wint. Of degene die als eerste mept, mag een volgend woord omschrijven. 


