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Propjesspel woordbenoemen 

 

Organisatie 

Op stroken staan zinnen geschreven. Hiervan worden propjes gemaakt. Deze gooien we 

door de klas. In deze zinnen zijn woorden onderstreept. Als je een propje hebt, dan maak je 

dit open en kijk je welk woorden onderstreept zijn. De woorden schrijf je op het 

antwoordblad in de goede rij. Dan maak je een propje van je zin en gooi je dit weer door de 

klas. Je gaat op zoek naar een nieuw propje.  

 

Benodigdheden 

• Zinnen uitgeknipt 

• Antwoordblad voor elke leerling 
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Antwoordblad van : _____________________________________ 
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De speech had een kalmerende 
uitwerking op de mensen.  

De hele groep lag in een deuk.  

Die jongen is de kleinste jongen 
van de klas. 

Hij plofte met een doffe dreun op 
de vieze grond. 

Dit is jullie laatste jaar op de 
basisschool.  

We gaan nog op een superleuk 
kamp. 

Natuurlijk gaan we ook de 
eindmusical opnemen.  

De jongens spelen de baas.  
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Haar grote blauwe ogen laten 
niets te raden over. 

De stem van de juf klonk boos.  

Die man zette zich in voor gelijke 
rechten voor ieder mens.  

Een groot aantal kinderen slaakt 
een diepe zucht.  

Morgen praten we over het 
voortgezet onderwijs op school.  

De kinderen pakten hun kruk uit 
de lange gang.  

Hij heeft vandaag een erg grote 
beugel gekregen.  
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Zij kwam langsscheuren op haar 
nieuwe fiets.  

Het zwarte zadel was kapot 
gegaan.  

Pedro wees naar het einde van de 
lange straat.  

Een vrouw maakte een halve draai 
op haar skateboard.  

Ze kwamen bij de ingang van het 
park met de grote vijver.  

De zwaan maakte een woest 
grommend geluid.  

Een paar meter van de hond hield 
de zwaan halt.  
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De jongen probeerde op een 
zeurderig toontje haar na te doen.  

Bram wilde zijn vriend helpen.  

Ellen kreeg de slappe lach samen 
met haar nieuwe vriendin.  

Die twee mannen rolden 
vechtend over het natte grasveld.  

Roos smeet de gevonden rugzak 
weg. 

Dit is een hartstikke gaaf gezicht. 

Katie sprong van de gammele 
bagagedrager.  

Juf Romy fietste om de grote 
vijver heen.  
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Hun plezier werd onderbroken 
door een harde knal.  

Op een drafje liepen de mensen 
geschrokken het kleine park uit.  

De planten in de tuin moeten nog 
water krijgen.  

Ze bezeerde haar hand aan de 
grote doornstruik. 

We gaan nu naar die aardige 
dokter. 

Lola pakte haar koude hand en 
ging aan tafel zitten.  

Aan het oude huis zit een erg 
hoge poort.  
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Hij zat met een heel onschuldig 
gezicht op zijn stoel.  

De kat at een stukje vlees met 
smaak op.  

 


