
Klunzige Kerstman 

Ho..Ho...Ho..! Kerstmis of niet, de Kerstman heeft altijd zin 

in een spelletje!  

Met deze activiteit kan je samen met het kind de 

regelmatige meervoudsvorming op '-en' of -'s' oefenen.  

Hoe speel je het spel? 

Je speelt het spel ofwel met de oefenkaarten van meervouden op '-en', '-s' of een combinatie 

van beide. Het spel wordt gespeeld met twee personen. Elke speler kiest één van de twee 

daken. Probeer zoveel mogelijk Kerstmannen op je dak te krijgen!  

Zowel de kaarten met de enkelvoudige als de meervoudige begrippen liggen met de 

beeldzijde naar boven op tafel. Onder enkele kaarten liggen kleinere speelkaarten verstopt.  

Speler 1 benoemt één van de meervoudskaarten. Speler 2 luistert en zoekt de kaart die zonet 

werd benoemd. Wanneer de juiste kaart werd gevonden, kan deze worden omgedraaid. Zit er 

en kleinere kaart onder? Dan heb je geluk? Of toch niet?  

Wanneer er op de speelkaart een Kerstman staat, mag de speler, die de kaart heeft benoemd, 

deze op zijn dak plaatsen. Wanneer er een sneeuwbal, een windvlaag, een rendier of een 

banaan op de kaart staat, valt een Kerstman van de andere speler van het dak. Wanneer er 

geen Kerstmannen zijn om te laten vallen, dan wordt de kaart nietig verklaard. Er is één kaart 

waarop 'Volgende keer meer geluk!' staat. Wanneer een speler deze kaart vindt, wordt de 

beurt gegeven aan de andere speler. De beurten blijven wisselen tot wanneer alle kleine 

speelkaarten zijn gevonden. Let op: Alle oefenkaarten blijven op tafel liggen. Op deze manier 

wordt de oefening even uitdagend als bij aanvang.  

De speler met de meeste Kerstmannen op zijn dak, heeft gewonnen! 

Doelstelling: 

regelmatige meervoudsvormen op 

-'en' of '-s' 



Voorbereiding:  

Benodigdheden: 

sjabloon, hard papier (A4), schaar 

Werkwijze: 

1. Print het sjabloon af op hard papier en knip de onderdelen uit zoals aangegeven op het

sjabloon. Er zijn twee daken, zestien speelkaarten en twee keer zestien oefenkaarten

(meervouden op '- en' of op '-s').

2. Leg de zestien speelkaarten met de beeldzijde naar beneden op tafel.

3. Leg de oefenkaarten met de beeldzijde naar boven op de kleinere speelkaarten.

Veel plezier! 




