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Ken je dingen, die plakken, weet je wat er allemaal in een
broekzak kan zitten, wat je op het strand kan vinden of wat
er op zolder kan liggen? Weet je wat zacht, warm of hoekig
is?

In Woorden-Schat worden woorden verzameld en ingedeeld
naar betekenis, samenhang en eigenschap. Wie de meeste
woorden in deze spannende wedstrijd vindt, is winnaar.

Met dit spel kun je jouw woordenschat uitbreiden en spe-
lenderwijs trainen.

Doelgroep: Een spel geschikt voor thuis, op school en in de
therapie met kinderen te spelen, maar ook voor personen
met afasie en een goede training voor de hersenen.

Spelers: Spel voor 2 tot 8 spelers, respectievelijk teams.

Inhoud: 1 dobbelsteen met 5 kleuren en 
een vraagteken als joker 
1 zandloper van 1 minuut
160 kaarten
200 gele fiches van kunststof

Overig benodigd materiaal: Papier en potlood

Doel van het spel: woordenschat uitbreiden 

Spelregels: Een willekeurige speler begint. Er wordt
gespeeld met de wijzers van de klok mee. Passend bij de
kleur op de dobbelsteen wordt er een kaart getrokken. Wordt
de joker gegooid, mag de speler zelf de kleur van de kaart
uitkiezen. De speler of een andere speler leest de kaart voor.
Nu wordt de zandloper omgedraaid en de speler noemt alle
woorden op die betrekking hebben op de vraag van de
getrokken kaart. Per goed antwoord krijgt de speler een
fiche.

Om het spel goed te laten verlopen is het zinvol om aan het
begin van het spel een spelleider te benoemen (spraakthe-
rapeut of iemand anders), die de genoemde begrippen
opschrijft om het spel eerlijk te laten verlopen en eventueel
voor een evaluatie.
Een goede oefening is ook om de spelers de antwoorden te
laten opschrijven.

Wie is de winnaar? Het spel kan volgens afspraak na elke
ronde worden beëindigd. Winnaar is diegene, die de meeste
fiches heeft verzameld.

Varianten voor de afasietherapie:

➔ Voor zwaar getroffen patiënten is het mogelijk de kaarten-
sets individueel te verwerken.

➔ Om de schrijftaal te stimuleren is het mogelijk, de
gezochte begrippen schriftelijk te verwerken.

Dit spel is in afasiecentrum Rheinland-Pfalz met ondersteuning van de Westerwaldklinik Waldbreitbach ontwikkeld.Prins Hendrikstraat 37
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