
Eerst Zien Dan Woorden Leren  

 

Het woordenschatspel wordt door 2 kinderen gespeeld.     

De pionnen staan bij de startpijl. Met de dobbelsteen wordt bepaald hoeveel stappen 

de pion vooruit wordt gezet. De pijltjes geven de looprichting aan. 

Het kind vertelt iets over het plaatje waarop zijn pion staat. Het andere kind of de 

begeleider kan dit uitbreiden door informatie toe te voegen die bij het onderwerp 

past. Voorbeelden van woorden die de begeleider hierbij kan gebruiken, zijn gegeven 

in onderstaande woordenlijst. 

Soms komt de pion op een vakje zonder plaatje: 

- De pijl en het woord geven dan aan naar welk vakje verder of terug moet worden  

  gegaan. 

- De pijl en het cijfer geven aan hoeveel stappen verder of terug moet worden      

  gegaan. 

Voorbeeld 1:  Ga terug naar ‘de bus’. De pion wordt dan op het plaatje van de bus 

gezet. Het kind vertelt vervolgens iets over de bus (de buschauffeur zit achter het 

stuur, de mensen zitten op stoelen in de bus, je kunt instappen of uitstappen bij de 

bushalte).  

 

de bus 
 

  

Voorbeeld 2:  Er worden 4 stappen gedaan in de richting die de pijl aangeeft: 

 

4 
 

 

Er zijn 10 kaarten en 5 onderwerpen (eten en drinken, mensen, onderweg, vrije tijd, 

wonen). Per onderwerp zijn er 2 kaarten. Deze kaarten kunnen afzonderlijk worden 

gebruikt maar ook aan elkaar worden gelegd.  

Elke kaart begint bij de pijl            en eindigt bij de stip 

Wanneer er 2 kaarten aan elkaar worden gelegd, worden de stip en de pijl die 

onderaan de kaarten staan als vakje meegeteld om met de pion verder te lopen naar 

de volgende kaart. 



                                                                                                                  Woordenlijst 

eten en drinken 

  De tafel is gedekt   

Het bestek Mes, brood of vlees snijden, lepel, soep of een toetje eten, iets aan je vork prikken, brood, 
groente of aardappelen eten 

Het servet op het bord Vierkant bord (op midden-plaatje: rond bord), broodbordje, bord voor warme maaltijd, 
mond afvegen, op je schoot leggen, van papier of stof 

De schaal Groter dan bord, ondiepe kom, eten opleggen 

De eierdopjes Gekookt ei, pellen, doppen 

De kom Soep inscheppen, toetje 

De kaasschaaf Kaas schaven, plakje, bij broodmaaltijd 

Het glas Drinken, sap, melk, karnemelk, frisdrank 

 

Drinken   

De mok Grote kop, oor, beker 

De kop en schotel Voor koffie, thee, vasthouden aan oor 

Het sap Glas, rood of geel, gemaakt van druiven, sinaasappel, appel 

De koffie Warm, koffie zetten, koffiemachine, koffiemelk 

De thee Theepot,  theeglas, heet water met theezakje, theebladen, kleine slokjes 

De melk inschenken Wit, pak, koe, ook: karnemelk 

De fles Inschenken, dop losdraaien, bidon 

 

Fruit  banaan, sinaasappel,  mandarijn,  citroen, kers, appel   

De sinaasappel Sap, persen, schillen, oranje 

De druiven Een tros, ronde vruchtjes, blauw/paars, wit/licht groen 

De peer Schillen, sap, groene schil, licht gele vrucht 

De aardbeien Rode vruchtjes, zomer 

De kiwi De ene is geschild, schil, groen 

De citroen Gele vrucht, zuur, plakje afsnijden, persen 

De kersen Donker rood, pit, steeltjes 

De appel Rond, steeltje, hard 

  

Groente   wortel, ui, tomaat, paprika 

De prei Langwerpig, groen/wit, ringen snijden, koken, wokken 

De bloemkool Wit, roosjes snijden, koken 

De broccoli Groen, roosjes snijden, koken, wokken 

De sla Krop, rauw, groen, bladeren, snijden, slasaus 

De rode kool Kool, snijden, rood/paars 

De bonen Groen, klein en langwerpig, koken 

De spinazie Groen, kleine bladeren, koken 

De wortels, wortelen Oranje, bos wortels, loof, rauw, koken 

De rode bieten Snijden, schijfjes, plakjes 

 

Maaltijden  bord, trek hebben 

De soep Kom, lepel, vooraf, tomatensoep (en andere soorten) 

De macaroni met saus Pasta, buisjes, met tomatensaus 

Het vlees Bakken, braden,  biefstuk, gehakt, kip, varkensvlees, rundvlees 

De rijst met groente Witte korrels, zilvervliesrijst, gekookt 

De aardappelen Met groente en vlees of vis, gekookt, schillen, gebakken. 

De pannenkoek Gebakken, koekenpan,  beslag (meel, melk, ei), 
met stroop of poedersuiker,  met kaas of ham.    

Het toetje Vla, yoghurt, kwark, nagerecht 

Het brood met beleg Boterham, boter, zoet beleg (jam, hagelslag, honing, chocopasta, appelstroop) of hartig 
beleg (kaas, vleeswaren, ei), pindakaas. Broodbordje  

 

Eten kopen   portemonnee, geld, bedrag, afrekenen, kassa, euro, pinnen 

De groenteman Winkel, groente en fruit 

De slager Winkel, vlees, vleeswaren, worst 

De bakker Winkel, brood, taart, gebak, koeken 

De supermarkt Groentenafdeling, vleesafdeling, broodafdeling, kaasafdeling, boodschappenkar, kassa 

Kaaswinkel Soorten kaas, blokjes, plakjes, kaas schaven 

De markt Kramen, straat / plein, viskraam 

 



mensen 

Aan je voeten   een paar, aan iedere voet één, linker en rechter voet 

De schoenen Veter, klittenband, leer, lopen, buiten en binnen 

De laarzen Hoger dan schoen, kuiten, regen, koud 

De slipper Warm weer, bandjes over voet, blote voeten, tenen 

De sloffen Pantoffels, ’s ochtends of ’s avonds, binnen 

De sandalen Warm weer, riempje, klittenband, over voet en enkel, blote voeten, tenen 

De sportschoen Veters, sporten (hardlopen, gymnastiek, tennis, enz.) 

De sokken Aantrekken, linker voet, rechter voet 

 

Kleding  aankleden, aantrekken, uitkleden, uittrekken 

Het  t-shirt Rug,  buik,  korte of lange mouwen,  dunne stof 

De spijkerbroek Broekspijp, been, rits, knopen  

De rok Meisje / vrouw, over bovenbenen en buik,  op/boven de knie 

De trui Mouwen, rug, buik, lekker warm, gebreid. Eronder: overhemd, blouse 

Het vest Mouwen, knopen, over een shirt.      Ook: de riem, de gesp 

Het hemd Rug, buik, zonder mouwen, onder een trui 

De jurk Meisje /vrouw, japon, over rug en buik en bovenbenen 

De jas, sjaal, muts Aantrekken, mouwen, rits, knopen, warm 

 

Lichaamsdelen 

De buik Lichaam, voor, onder de borst, boven de benen 

De schouder Tussen hals en armen, boven aan de rug 

De elleboog Arm, bewegen, buigen, tussen onderarm en bovenarm 

De knie Been, tussen onderbeen en bovenbeen, bewegen, buigen 

De nek Boven de rug, onder het hoofd, hoofd draaien 

De kin Onder mond, gezicht 

De benen Voeten, knieën, kuiten, bovenbenen 

De pink Hand, vingers, duim 

 

Verzorging 

Tanden poetsen Tandenborstel,  tandpasta, wasbak, spiegel, na het eten 

Haren wassen Badkamer, shampoo en water, hoofd, soms bij de kapper 

Haren kammen Knopen uit het haar, kam 

Douchen Water, bloot, zeep, schuim, schoon, fris 

Handen wassen Vies, schoon, zeep, kraan 

Nagels knippen Nagelschaartje, groeien, vingers, duim, pink 

Scheren Man, baard, scheerapparaat, scheermes 

Haren knippen Kapper, schaar, het haar korter maken 

 

Verjaardag    vieren 

Feliciteren  hand geven, kus, van harte gefeliciteerd, proficiat 

De visite Mensen, familie, vrienden, bezoek, samen, gezellig 

De slinger Versieren,  ophangen, feest 

Het cadeau Pakje krijgen, uitpakken,  inpakken,  verrassing,  bedanken 

De taart Gebak, slagroom, schoteltje, vorkje, afsnijden, kaarsjes branden/uitblazen 

De ballonnen Opblazen,  versieren 

De verjaardagskaart Post, bezorgen, felicitatie 

 

Wat draag je nog meer    oorbellen, sieraden 

De kralenketting Om je nek, sieraad, zilver, goud, kralen 

Het horloge Klokje,  pols, tijd, hoe laat, uur 

De ring Vinger, sieraad, zilver, goud, rond, steentje 

De armband Arm / pols, rond, sieraad 

De paardenstaart Haar,  bij elkaar met elastiekje 

De vlecht Haar, 3 plukjes haar om elkaar heen gevlochten 

 

 

 



 

Onderweg 

Bij de boerderij  boer, boerin, erf, wei / weiland 

Het paard met het veulen Draven, rijden, hinniken, in de wei 

De geiten  Mekkeren, bij de boerderij 

De koeien Vee, loeien, gevlekt (zwart-wit / rood-wit), in de wei, kalf 

De kip met de kuikentjes Veren, kakelen, legt eieren 

Het varken Knorren, krulstaart, roze of bruin, biggetjes 

Het schaap met de  
lammetjes 

Grazen in de wei, soms in een kudde op de heide, blaten, wol 

 

Waar ga je langs    richtingaanwijzer 

De snelweg / autoweg Veel verkeer (auto, bus, vrachtwagen, motor), tankstation, verkeersborden, file 

Het fietspad Fietsen, voetgangers, brommers, verkeersbord 

De stoep Lopen, wandelen, voetgangers, stoeprand,  tegels 

De zebra Oversteken, voetgangers,  overkant, auto moet wachten, zebrapad 

De straat Weg, huizen 

De tunnel Onder door, onder kanaal of weg door 

De rotonde In het rond, afslaan, wachten, bocht 

De brug Onder door (boot) over heen (auto, fiets, motor enz.) 

 

Hoe ga je er naar toe?      Verkeer, vervoersmiddelen 

De auto Chauffeur, stuur, sturen, wielen, voorstoelen, achterbank, kofferbak 

De trein Instappen, uitstappen, station, rails, perron, machinist   

De bus Buschauffeur , bushalte (instappen, uitstappen), zitplaatsen, wielen 

De vrachtwagen Grote auto, grote wielen, vrachtwagenchauffeur, vervoeren 

De tractor Vier wielen (grote achterwielen en kleine voorwielen), boerderij 

De fiets Twee wielen, stuur, sturen, zadel, handrem, bel, trappers 

De scooter Twee wielen, motor 

De bestelbus Auto, pakjes vervoeren, taxibusje 

De motor Twee wielen, helm, motorpak, motorrijder 

Het vliegtuig Piloot,  vleugels, in de lucht, vliegveld, opstijgen, landen, stijgen, dalen, grote afstand 

 

In de stad 

De kerk Toren, klokken luiden,  zondag, dominee, pastoor 

Het ziekenhuis  Ziek, beter worden (gezond), liggen, bed, dokter, verpleegster, ambulance 

De ambulance Ziekenauto, zwaailicht, sirene  

Het politiebureau Politie, politieauto, bekeuring 

De politieauto Zwaailicht, sirene, ongeluk 

De brandweerkazerne Brandweerauto, zwaailicht, sirene, brand blussen, spuit, ladder 

De fabriek Iets maken, verkopen, vrachtwagens 

Het circus Soms in de stad, tent, kaartje kopen, clown, acrobaten, klappen (applaus) 

  

In de winkelstraat  kopen, winkels, verkoper 

De ijssalon IJsjes, koud, lekker, verschillende smaken, hoorntje, bakje 

De bloemenwinkel Bloemen, planten, boeket, bloemstuk 

De schoenenwinkel Schoenen, laarzen, sandalen, slippers, pantoffels,  

De kledingwinkel Broeken, shirts, truien, jassen, rokken, jurken, blouses 

De speelgoedwinkel Spelletjes, ballen, blokken, puzzels, autootjes 

De drogist Zeep, shampoo, badschuim, tandpasta, tandenborstel, make-up, watten, pleisters, verband 

De etalage Voor in de winkel, ramen, etalagepop, zien wat er te koop is 

 

Op straat    

De bushalte Bus stopt, instappen, uitstappen, bushokje, wachten 

Het verkeersbord Rond, driehoek, vierkant, rood, blauw, wit, verboden, verplicht, verkeersregels 

Het stoplicht (verkeerslicht) Verkeer, stoppen bij rood, rijden bij groen, oranje 

De parkeerplaats Auto’s,  parkeren, parkeerautomaat, parkeervak 

Het fietsenrek Fietsen, wiel, neerzetten 

De lantaarn Licht, lamp, langs de weg, lantaarnpaal, donker 

 

 



 

vrije tijd 

                                                                     In de tuin werken 

De kruiwagen Takken, onkruid of gras hierin doen, twee handvatten, wiel 

Schoffelen Onkruid uit tuin halen, grond omwoelen, schoffel, steel 

De gieter Planten water geven 

Maaien Gras groeit in de zomer, gras korter maken, maaimachine 

Snoeien Als planten te groot zijn, worden er met een snoeischaar) stukken afgeknipt 

De harken Gras of modder bijeen halen, aanharken 

Scheppen  Schep, steel, graven 

Zaaien  Zaadjes in de grond doen, strooien 

 

De natuur  sloot, riet, waterlelie 

De zee, het strand, de duinen Golven, zout water, strand,  zand, duinen, helmgras, de kust 

De kwal In de zee, op het strand (schelp) 

In de duinen Aan de rand van het strand, zand met helmgras, wandelpad 

Het bos Bomen, boomstam, paden, wandelen, wandeling 

Het meer Water, varen 

De vlinder Vleugels, fladderen 

De wolken Lucht, zon, regen, bewolkt 

 

Muziek maken noten, muziekboek 

Gitaar spelen Instrument, snaren 

De piano Instrument, toetsen, pianospelen 

Blokfluit spelen Instrument, vingers op gaatjes, blazen 

Trompet spelen Instrument, blazen, koper 

De trommel Er op slaan met handen of stokjes, ritme 

Trommelen Drumband, stokjes, trommel 

Zingen Liedje, stem, microfoon, noten 

Triangel Driehoek, stokje 

Xylofoon Staven, stokje, liedje spelen, klanken 

 

Sport    medaille 

Voetballen  Wedstrijd, twee teams tegen elkaar spelen, spelers, keeper, bal in het doel geschopt, 
doelpunt, publiek juicht 

Hardlopen  Rennen, wedstrijd, marathon 

Fietsen  Wielrennen,  racefiets 

Schaatsen  Winter, vriezen, ijs, tocht, kunstijsbaan 

Skiën  Sneeuw, winter, bergen, ski, latten, piste 

Het publiek Mensen, aanmoedigen, applaus, klappen, juichen 

De finish Start,  publiek, klappen, applaus, juichen 

De bekers  Wedstrijd, meedoen, winnen, winnaar, verliezen, kampioen, prijsuitreiking 

De medaille  Omhangen, winnen, wedstrijd, meedoen, prijsuitreiking 

 

Op vakantie  koffers inpakken, toeristen, op reis 

De caravan Achter de auto, slaapbanken, keukentje, tafel, bank,  camping 

Het vakantiehuisje Klein huis, kamer, keuken, badkamer, slaapkamers 

De camper Kampeerauto, slaapbanken, keukentje, tafel, bank,  camping 

De boot Varen, water, meer 

Het hotel Kamers, slapen, bedden, ontbijt, logeren 

De tent Luchtbed, slaapzak,  kamperen, camping 

 

Varen  op het water 

De roeiboot Roeispanen, roeien, peddels 

De zeilboten Mast, zeil, zeilen 

Het jacht Motorboot  

De rubberboot Oppompen  

De kano Eén peddel 

De haven Liggen veel boten, aanleggen, overnachten 

 



 

 

wonen 

Woningen   wijk, thuis, buren 

Het huis Deuren, ramen, muren, dak, garage 

De flat Hoog gebouw met veel woningen, verdieping, etage 

De villa Groot huis, grote tuin 

Het rijtjeshuis Huizen aan elkaar, rij 

De woonboot In het water, in de gracht 

Het paleis Koning, koningin, prins, prinses, hele grote tuin  

 

In de woonkamer bank, stoelen, kastje (meubels), gordijn 

De tafel en stoelen Zitten,  zitting,  rugleuning,   rond de tafel, poten 

De bank Zitten,  3 of 4 mensen, zithoek, kussen 

Het boeket Bos bloemen,  vaas 

De kamerplanten Groene planten, bloeiende planten, cactus, bloempot, raam, vensterbank, water geven   

De lamp Licht,  knopje, snoer, schemerig, donker 

De stekker In stopcontact steken, snoer, stroom 

De boekenkast Planken, boeken 

 

In de tuin 

De heg Haag, struiken aan elkaar, scheiding met de tuin van de buren (tussen ons en de buren) 

De poes Miauwen,  staart,   snuit   

Het vogelhuisje In de lente, vogel, nest, de eitjes uitbroeden 

De hond Uitlaten,   blaffen,  snuit,   staart 

Het konijn Lange oren, vacht 

De roos Bloem, blaadjes, stengel met doornen, rood, geel, wit, oranje 

De mus Snavel,  vleugels,  vliegen, vogel, klein, bruin 

Het gras Groen, sprietjes, gazon, maaien 

De struiken Takken vanaf de grond, blaadjes 

De eenden Kwaken, zwemmen, vliegen, woerd (mannetjeseend) 

Het terras Zitten, tafel en stoelen, parasol, tegels/hout 

 

Schoonmaken    wisser 

(De) stoffer en (het) blik Vegen, handveger, stof op het blik vegen 

De emmer Zeep, water, sop 

Het sop Water, zeep, emmer, poetsen 

De doek uitwringen Poetsen, afvegen, uitspoelen, water uit de doek wringen 

Dweilen Schoonmaken, vloer, water, sop  

Het zeem Ramen lappen, spons, water, raam schoonmaken en dan droogmaken 

De spons Zuigt water op, ramen wassen 

Stofzuigen  Stofzuiger, slang, vloer 

De bezem Vegen , steel 

 

In de keuken      aanrecht, tafel, stoelen, eten 

Het aanrecht Kastjes, deurtje, lade (open – dicht), kraan, wasbak 

Het vergiet Gaatjes, water loopt weg, eten blijft er in 

De koekenpan Bakken, vlees, eieren, pannenkoek 

De staafmixer Mixen, blender 

De vaatwasser Afwasmachine, vaat, afwassen, vuil/vies, borden, kopjes, pannen, glazen 

De koelkast Eten en drinken, koud (koel) bewaren 

De oven Schort, cake bakken, schaal,  ovenwant, heet, verwarmen  

De kookplaat Eten koken, bakken, pannen, vlam 

 

In de badkamer 

Het bad Kraan, vol warm water, in zitten, badschuim 

De wastafel Wasbak, kraan,  spiegel, wassen 

De douche Waterstraal, warm, washandje, spons, schuim, afspoelen 

De wc Bril, wc-rol, toiletpapier, doorspoelen 

De badhanddoek Afdrogen, nat, droog 

De shampoo Schuim,  haren wassen,   uitspoelen 

De tandenborstel Tandpasta,  tanden poetsen 

 


