
Opdracht: Verstopte woorden 
Materiaal: potlood, papier 

Zoek een lang woord en probeer met de letters van dat woord zoveel mogelijk andere bestaande 

woorden te vormen. Eigennamen tellen niet mee! Een voorbeeld: van het woord komkommer kun je 

kers, poes, poker, en spek maken… en vast nog veel meer! 

Speel dit spel alleen, of met je partner of kinderen. 

 

Opdracht: De magische elf 

Materiaal: spel kaarten 

Schud de kaarten en leg negen willekeurige kaarten op tafel met de beeldzijde naar boven. De 

bedoeling is 11 te vormen. Als je bijvoorbeeld een 2 en een 9 of een 5 en een 6 op tafel ziet liggen, 

mag je op deze kaarten twee nieuwe kaarten leggen. Dan zoek je weer verder of je een paar kunt 

vinden dat 11 vormt. Als er tegelijk een boer een dame en een heer liggen, mag je op die kaarten ook 

nieuwe kaarten leggen. Het spel is uit als je alle kaarten op tafel hebt kunnen leggen. 

 

Opdracht: Allitereerzinnen 
Materiaal: geen 

De bedoeling van dit spel is om een zo lang mogelijke zin te maken van woorden die allemaal met 

dezelfde letter beginnen. Met de T zou je bijvoorbeeld ‘Tom tikt tegen twee tafels’.  

 

Opdracht: Koud – Warm 
Materiaal: potlood, papier 

Schrijf op het papier twee woorden van vier letters, bijvoorbeeld het woord koud en warm. De 

bedoeling is door telkens één letter te veranderen, van koud naar warm te komen. De 

tussenliggende woorden moeten bestaande woorden zijn. Probeer dit in zo mín mogelijk woorden. 

Een voorbeeld: 

K O U D 

K O U S 

K O O S 

R O O S 

R O T S 

R A T S 

R A A S 

W A A S 

W A R S 

W A R M 

Of kan het in minder stappen? 

Succes en veel plezier! 

Gabri Wijnakker 
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