
Onderweg 

Tuut! Tuut! De auto is eindelijk hersteld! Probeer zo snel mogelijk naar huis te rijden!  

Met deze activiteit kan het vormen van de onregelmatige meervouden of verkleinwoorden 

worden gestimuleerd. Er zijn aparte sjablonen voor beide doelstellingen.  

Hoe speel je het spel? 

Elke speler heeft een eigen voertuig. Deze zijn te vinden in 

het sjabloon. Elke speler zet zijn voertuig bij start. Speler 1 

gooit het steentje in de garage. Hij doet dit zonder te 

kijken. De andere speler kijkt in de garage en benoemt de 

prent waarop het steentje is gevallen. Dit is steeds het 

meervoud of het verkleinwoord. Speler 1 luistert en rijdt 

met zijn voertuig naar de passende prent. Dit is steeds het grondwoord (respectievelijk 

slechts één voorwerp of een groot voorwerp), dat door speler 1 nog eens wordt 

benoemd. Nadien wisselen de beurten. Wanneer de spelers op één van de twee vakjes 

terechtkomt waaruit een pijl vertrekt, wordt deze pijl gevolgd zoals aangegeven. De eerste 

speler die het einde haalt, heeft gewonnen!  

Voorbereiding: 

Benodigdheden: 

sjabloon A (meervouden) of sjabloon B (verkleinwoorden), 

hard papier (A4), schaar, lijm, plakband, inlegmap, een klein 

steentje 

Werkwijze: 

1. Print het sjabloon af op hard papier en knip alle onderdelen uit.

2. Kleef de twee pagina’s met het spelbord in een inlegmap zodat ze een spelbord vormen.

3. Kleef de groene, losse strook op de aangegeven plaats op het spelbord. Doe enkel lijm op

de buitenste randjes van de strook. Het midden van de strook mag niet vasthangen omdat

daar straks de achterste flap van de garage onder moet komen.

4. De garage heeft vier zijden. Plooi elke zijde en kleef de flap aan de zijkant vast aan de 
garage. Plooi de flap onderaan naar buiten. Deze flap schuif je onder de groene strook uit 
stap 3.

Veel plezier! 

Doelstellingen: 

- onregelmatige meervouden

- onregelmatige verkleinwoorden


