Als ik een.... was, dan zou ik....

Galgje

Kies een woord uit het woordpakket en
gebruik dat in de zin. Zet een streep onder
het woord wat uit het woordpakket komt.

Kies een woord uit het woordpakket. De
ander moet het woord raden.





Flitsen

Lettergrepen

Schrijf tien woorden GOED over op een
strookje papier. Laat aan je buurman een
strookje 3 sec. zien. Hij schrijft het woord
op. Controleer de woorden samen.

Schrijf vijftien woorden over uit het
woordpakket Verdeel het woord dan in
stukjes en schrijf het woord nog een keer
op. Bijvoorbeeld: Barbecue / bar-be-cue





Piramide

Op tafel

Kies een woord en schrijf de eerste letter
op, daaronder de eerste twee letters, tot
het hele woord. Bijvoorbeeld: V



Vi
Vis



Kies tien woorden uit het woordpakket en lees
ze zachtjes voor jezelf. Schrijf met je vinger op
de tafel het woord in grote losse letters. Doe
het dan nog een keer aan elkaar en schrijf het
woord dan op in je schrift. Controleer of het
woord goed is geschreven.


Gekleurd

Bingo

Kies tien woorden uit het woordpakket. Schrijf
het woord op in je schrift, maar geef elke
letter een andere kleur.





Schrijf zes woorden uit het woordpakket op.
Speel bingo met je groepje. Iemand leest de
woorden uit het woordenpakket willekeurig
op en schrijft ze op papier. Wie heeft als
eerste al zijn woorden gehoord en heeft
bingo?


Tekening

Raden

Maak een tekening met woorden, dus je mag
geen lijnen zetten! Controleer of je de
woorden goed hebt geschreven!





Schrijf een woord op van het woordpakket,
maar laat drie letters weg. Je buurman moet
het goede woord erachter schrijven. Wissel na
vijf woorden.

Ba.be..e
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barbecue

Dictee

Hussel

Lees een woord uit het woordpakket voor aan
je buurman. Hij schrijft het op. Na vijf
woorden controleer je het samen. Dan wissel
je de beurt.





Kies een woord uit het woordpakket en hussel
de letters door elkaar. Geef je schrift aan je
buurman en laat hem het woord goed
opschrijven.
Cbraebeu
barbecue

Dobbelsteen

Ganzenbord

Gooi om de beurt met de dobbelsteen. Gooi je
3? Schrijf dan drie woorden uit het
woordpakket op in je schrift. Wie heeft als
eerste twintig woorden?

Zet allebei je pion op het eerste woord. Gooi
met de dobbelsteen. Gooi je vier? Schrijf dan
het vierde woord over in je schrift. Wie is als
eerste bij het laatste woord?
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