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SPELLING STRIJD
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opdrachtkaart kanskaart



noem een woord die
bij de categorie
circus hoort...   

2 punten      

noem een woord die
bij de categorie
politie hoort...   

2 punten      

noem een woord die
bij de categorie
auto's hoort...   

2 punten      

noem een woord die
bij de categorie

gladheid hoort...   
2 punten      

noem een woord die
bij de categorie

majesteit hoort...   
2 punten      

noem een woord die
bij de categorie

chocolade hoort...   
2 punten      

noem een woord die
bij de categorie

Nederland hoort...   
2 punten      

noem een woord die
bij de categorie thee

hoort...   
2 punten      

schrijf 2 woorden op
die bij de categorie

circus horen..   
3 punten      

schrijf 2 woorden op
die bij de categorie

politie horen..   
3 punten      

schrijf 2 woorden op
die bij de categorie

auto's horen..   
3 punten      

schrijf 2 woorden op
die bij de categorie
gladheid horen..   

3 punten      

schrijf 2 woorden op
die bij de categorie
majesteit horen..   

3 punten      

schrijf 2 woorden op
die bij de categorie
chocolade horen..   

3 punten      



schrijf 2 woorden op
die bij de categorie
Nederland horen..   

3 punten      

schrijf 2 woorden op
die bij de categorie

thee horen..   
3 punten      

schrijf 2 woorden op
die bij de categorie
medisch horen..   

3 punten      

Zoek de fout:
In het theather zaten

veel mensen. 
2 punten

Zoek de fout:
Tijdens de maraton

dronk ik thee. 
2 punten

Zoek de fout:
In australië leven

kangoeroes. 
2 punten

Zoek de fout:
In Januari kan het
soms sneeuwen.

2 punten

Zoek de fout:
bibliotheek

apoteek
mediatheek

1 punt

Zoek de fout:
belg

Limburg
Frankrijk
1 punt

Zoek de fout:
capuchon
chagrijnig
paracute
1 punt

Zoek de fout:
Duitsland

Sinterklaas
Maart
1 punt

Zoek de fout:
telefonies
medisch
categorie

1 punt

Zoek de fout:
cactus

themperatuur
toilet

1 punt

Zoek de fout:
chaufeur
Utrecht

theezakje
1 punt



        
 alfabetisch

         medisch

        
 allergisch

        
 telefonisch

        
 automatisch

         Belgisch

        
 biologisch

         elektrisch

         komisch

        
 romantisch

        
 motorisch

        
 toeristisch

         logisch

         magisch



        
 amfibieën

        
 categorieën

         zeeën

        
 allergieën

         sleeën

        
 bacteriën

        
 strategieën

         tweeën

         oliën

         trofeeën

        
 epidemieën

        
 calorieën

         knieën

        
 melodieën



        
 thermoskan

        
 theezakje

         theater

        
 thermostaat

        
 kathedraal

        
 methode

         thema

         theorie

         thriller

         thuis

         therapie

        
 apotheek

        
 bibliotheek

         thans



Uitlegkaart

Wat heb je nodig?
- spelbord + opdracht & kanskaartjes

- dobbelsteen
- schrijfpapier

- pionnen
 

Hoe werkt het spel?
Kinderen oefenen met verschillende categorieën van spelling.

Je kunt het spel met 2 tot 4 spelers spelen. 
De jongste speler mag als eerste gooien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdrachtkaart: degene die de beurt heeft moet het woord 
dat op het kaartje staat goed opschrijven. Goed? 1 punt erbij

Kanskaart: degene die de beurt heeft moet de opdracht uitvoeren die
op het kaartje staat. Goed? aantal punten die op het kaartje staan erbij

Hoera! Zomaar 3 bonuspunten erbij!

Finish! Wie haalt de finish en heeft de meeste punten gehaald tijdens
het spelen van spellingstrijd?

 
Hieronder wat uitleg over de categorieën die aan bod komen in het

spel:
 

circus: je hoort een s maar schrijft een c
politie: je hoort tsie maar schrijft tie

thee: je hoort t maar schrijft th
Nederland: hoofdletters
auto's: meervoud op 's

majesteit: je hoort tijd maat schrijft teit
gladheid: je hoort hijt maar schrijft heid

chocolade: je hoort sj maar schrijft ch
 



Bedankt voor het downloaden

Veel plezier met het document!
Je kunt het gratis delen met iedereen.

 
We zouden het leuk vinden als je onze

social media bij anderen aanraadt. Tag je
ons op Instagram en/ of Facebook?

 
www.juffrouwfemke.com
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