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Een zelfstandig 
naamwoord is een woord 

voor een: 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mens 	 dier 	

ding 	



Knip de zelfstandig 
naamwoorden uit en plak ze in 

het goede vak. 
 
mens    dier    ding 
 
 
 
 
  

opa oom trein schaap 

kat stoel vriend rok 

boom koek paard juf 

mama beer tas aap 



Bedenk voor elke rij 5 
zelfstandig naamwoorden. 

 
    dier    ding 
 

 
 
 

mens 



Kleur de ballonnen met een 
zelfstandig naamwoord. 

 
 
 

  

bloem loop 

wit 

zwem 
boek 

boer hond 

kind 



Kleur in elke zin de zelfstandig 
naamwoorden. 

 
1. Voor het raam staat een plant. 

 
2. De jongen schopt tegen de bal. 

 
3. De juf leest een leuk boek voor. 

 
4. De kat zit in de boom. 

 
5. De plank staat tegen de schuur. 

 
6. In de kom zwemt een vis. 

 
7. De lamp van mijn fiets is stuk. 

 
8. Het meisje drinkt het glas leeg. 

 
9. Opa laat de hond uit. 

 
10. Op de klok zie je hoe laat het is. 

  



 

Rol om de beurt met de dobbelsteen.  
Schrijf onder het getal dat je gooit een 

zelfstandig naamwoord. 
Wie heeft als eerste alle vakjes vol? 

 
	

6 

1 2 
een mens 

3 4 
een ding 

5 

een dier  

een mens 

een dier  een ding 



Speur in het rond en schrijf bij elke letter een 
zelfstandig naamwoord. 

a g m s 

b h n t 

c i o u 

d j p v 

e k q w 

f l r z 



  

De zeilbootrace 
 

- Er zijn twee spelers. 
- De spelers zetten hun pÁlon op de 

zeilboot. 
-Àie het hoogste gooit mag 

beginnen. 
-Bij elke beurt wordt er een 

kaartje  gepakt. 
-  De speler leest de zin voor en 

vertelt wat de zelfstandig 
naamwoorden in de zin zijn. 

-De andere speler kijkt het na. 
- Is het goed dan mag de speler 

blijven staan.  
- Is het fout dan moet de speler 

terug. 
-Àie is er als eerste bij de finish? 



 

1. 
De hond zit vast 

aan de riem.  

2. 
Het kussen ligt op 

de bank.   

3. 
De buurman gaat 
met de auto weg   

4. 
Het meisje speelt 

met de pop. 

5. 
In de sloot zwemt 

een eend.  

6. 
De dokter kijkt 
naar de wond.   

7. 
Het zwembad is 
open tot 8 uur.   

8. 
De kapper knipt 
met de schaar.   



 

9. 
Ik wil naar de 
speeltuin toe.  

10. 
Àil je mij het 
glas aangeven?   

11. 
De dop van de pen 

is kwijt. 

12. 
Het koekje smaakt 

erg lekker. 

13. 
Morgenavond 

gaan we naar de 
film.  

14. 
De supermarkt is 

al gesloten.   

15. 
Er zit een hamster 

in de kooi.   

16. 
Heb jij een 
broertje 
gekregen?   



 

17. 
De piloot bestuurt 

het vliegtuig.  

18. 
De hond blaft 
naar de dief.   

19. 
  Morgen ga ik 
naar het circus. 

20. 
De kinderen spelen 

met het 
stoepkrijt. 

21. 
De meester legt 

een som uit.  

22. 
In het slot hoort 

een sleutel.   

23. 
Mag ik op de 
computer?   

24. 
De babÁ slaapt in 

de wieg.    



 

De antwoorden  
1. de hond en de riem 

2. het kussen en de bank 
3. de buurman en de auto 
4. het meisje en de pop 
5. de sloot en de eend  

6. de dokter en de wond 
7. het zwembad 

8. de kapper en de schaar 
9. de speeltuin 
10. het glas 

11. de dop en de pen 
12. het koekje 
13. de film 

14. de supermarkt 
15. een hamster en de kooi 

16. een broertje 
17. de piloot en het vliegtuig 

18. de hond en de dief 
19. het circus 

20. de kinderen en het stoepkrijt 
21. de meester en de som 
22. het slot en de sleutel 

23. de computer 
24. de babÁ en de wieg 

 



finish 

sla 
een beurt 

over 

ga een 
stap  
terug 

ga een 
stap  

verder 


