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Werkwoorden oefenspel



INHOUD VAN DE SPELDOOS: 
1 spelbord, 1 dobbelsteen, 4 pionnen, 1 piramide, 7 actiekaarten, 1 of 
meerdere sets speelkaarten met werkwoorden, 48 schatkaarten, 
1 handleiding.
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Graftombe
Schatten van het graf De mummie(s) in de graftombe

Pad van de piramide
Het bezoekerscentrum

Stapel voor kaarten

Welkom in Egypte, welkom in De Vallei der Koningen.
Hier kan je als toerist de graftomben bezoeken en de 
schatten van de oudheid bewonderen. 
Maar let op, wie schatten steelt, kan de vloek van de Farao
over zich uitroepen. Tenzij je minstens 3 dezelfde schatten
kan weten verzamelen. Dat is immers nog nooit eerder
gelukt. Ben jij goed in het verzamelen van schatten en het
uitspreken van de spreuken op de muren van de tombes? 
Waag dan je kans in De Vallei der Koningen!  

VOOR
BEELD



VOORBEREIDING: 
Elke speler zet een pion in het bezoekerscentrum.
Leg de schatkaarten bij de overeenkomstige graftombe op het spelbord. 
Schudt de actiekaarten door de kaarten met werkwoorden en leg deze 
als 1 stapel op een van de daarvoor bedoelde velden. Het andere vlak zal 
de aflegstapel worden. 
Vouw de piramide en plaats hem op de rode pijl die naar onderen wijst.

DOEL VAN HET SPEL: 
Verzamel als eerste 3 schatten en keer ermee terug naar het bezoekers-
centrum. Wil je langer spelen? Verzamel dan 4 of 5 dezelfde schatten.

SPELVERLOOP:
De speler die als laatste luidop gevloekt heeft 
mag starten. 

Tijdens zijn/haar beurt gooit een speler met de 
dobbelsteen. Het gegooide aantal ogen geeft aan
hoeveel vakjes je vooruit mag bewegen op het 
spelbord. 

Jullie mogen zelf afspreken of je exact op een 
graftombe vakje moet landen of dat er nog ogen 
op de dobbelsteen over mogen blijven. 

Kom je aan bij een graftombe dan moet je eerst 
een spreuk lezen voor je een schat mag nemen. 
Neem een werkwoordkaart van de stapel en 
vervoeg het werkwoord voor de graftombe waar je
staat. 

Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. 

SPELREGELS
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HET VERVOEGEN VAN EEN WERKWOORD: 
Er zijn verschillende manieren om deze opdracht te vervullen. 

Kijk eerst altijd naar de plaats van de piramide! 
Deze bepaalt wanneer de zin zich afspeelt.
Is dit te moeilijk of niet van toepassing kan je ook zonder piramide 
spelen.
 

1. Lees de naam van de graftome en vervoeg daarna het werkwoord.

2. Lees het tijdstip (gisteren, vandaag, morgen) af, vervoeg het 
    werkwoord voeg daarna de persoon toe. 

3. Maak een vraagzin met het werkwoord vooraan.

Wil je dit graag visueel maken, download dan de 
extra pagina’s van onze website. Op deze pagina’s 
kan je de speelkaarten leggen en wordt de zin eerst 
visueel voorgesteld. Op deze manier kan je handig 
variëren in de zinsbouw. 

https://www.level21.be/portfolio/de-farao-vloekt/

vb.: De Farao zwemt
       Ik zing

verleden tijd

tegenwoordige
tijd / nu

toekomstige tijd

Zelf te kiezen, 
voltooid deelwoord, 
gebiedende wijs, ...

vb.: Vandaag zwemt de Farao
       Gisteren zong ik

vb.: Zwemt de Farao?
       Zing ik?



SCHATTEN VERZAMELEN: 
De andere spelers controleren het antwoord. Werd het werkwoord 
correct vervoegd dan mag de speler een schat van de bijhorende stapel 
nemen. 

Daarna gaat de beurt naar de volgende speler. 

ACTIEKAARTEN:
Trek je een actiekaart in plaats van een werkwoord dan mag je de 
bijhorende actie uitvoeren.

  SCARABEE:
  Je mag 1 schat van een medespeler stelen. Kies een 
  speler uit en trek blind 1 van zijn of haar schatkaarten.

  HET RODE OOG:
   Keer terug naar het bezoekerscentrum. In de volgende
  beurt mag je verder spelen.

  EEN RODE PIJL:
  De stip staat onder de pijl. Verplaats nu de piramide 1 
  vak in de richting van de pijl. Kan de piramide niet verder
  in die richting schuiven, dan blijft hij staan. 

Wanneer je de piramide niet in het spel gebruikt
kan je de kaarten met de rode pijl uit het spel 
halen of ze op een andere manier gebruiken. 
Bijvoorbeeld om de pion van een tegenspeler
1 vakje te verplaatsen in de aangeduide richting. 

EINDE VAN HET SPEL:
Wanneer een speler 3 of meer dezelfde 
schatten heeft verzamelt en met de pion 
terug in het bezoekerscentrum kan geraken, is 
hij/zij gewonnen.
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BE EINDTERMEN LAGER ONDERWIJS - NEDERLANDS: 
4.7 De leerlingen kunnen voor het realiseren van bovenstaande eindter-
men bovendien: hun teksten verzorgen rekening houdende met hand-
schrift en lay-out  spellingsafspraken en -regels toepassen in verband 
met het schrijven van woorden met veranderlijk woordbeeld (regel-
woorden):
werkwoorden
klinker in open/gesloten lettergreep
verdubbeling medeklinker
niet-klankzuivere eindletter

BE EINDTERMEN LAGER ONDERWIJS - FRANS: 
Kennis 23
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kunnen de leerlingen de 
volgende lexicale en grammaticale elementen functioneel inzetten:
b) grammaticale constructies:
morfologisch domein
zelfstandige naamwoorden: genus, getal, overeenkomst
lidwoorden
infinitieven
werkwoordsvormen en de tijdmarkeerders i.f.v. communicatie in de 
tegenwoordige tijd en de “futur proche”
zeer frequente vormen van de “passé composé”

NL CURRICULUM.NU BOUWSTENEN NEDERLANDS
5.1 Doelgericht communiceren.
Leerlingen leren hun communicatie afstemmen op doel, publiek en 
taalgebruikssituatie. Daarvoor leren ze de basiskennis en –vaardigheden 
die nodig zijn voor luisteren, spreken, lezen en schrijven. 

NL CURRICULUM - KERNDOELENBOEKJE - TAALBESCHOUWING
11. De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en
regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde 
en delen van dat gezegde onderscheiden.
 De leerlingen kennen
 • regels voor het spellen van werkwoorden;



WAARSCHUWING: Niet 
geschikt voor kinderen van 
0 tot 6 jaar i.v.m. het 
inslikkingsgevaar van 
kleine onderdelen. 

ONTDEK OOK ONZE 
ANDERE EDUCATIEVE 
SPELLEN EN UITGAVEN

Kloklezen, spelling, 
begrijpend lezen, verkeer, 
gezonde voeding, breuken, 
creatief schrijven, ... 
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