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TAAL ACTIEF 4 | HANDLEIDING | GROEP 4 – 5  

Spellingspelletjes met Gerrit

Laat de kinderen spelenderwijs oefenen met spellen met de zomerse opdrachten uit Gerrits 

doeboek. U kunt een hele les vullen met de opdrachten, maar u kunt elk werkblad ook apart 

inzetten op momenten dat er tijd voor is.

Tijdsduur

10 – 50 minuten

Doel

Oefenen met de verschillende spellingregels van groep 4 en 5: woorden met v en f, z en s 

(werkblad 1), woorden met eer, oor en eur, aai, ooi en oei, au en ou (werkblad 2), alle categorieën 

(werkblad 3).

Materialen

• pen en papier

Werkwijze

Werkblad 1 t/m 3 maken kinderen individueel. Werkblad 4 is een opdracht in tweetallen. Werkblad 

5 is een extra blad met spelletjes voor onderweg. Leuk om mee te geven voor de vakantie!
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Gek dier

Welke zeven dieren herken je in dit dier?

Gerrits woordenboek

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

Engels

sea sie

sock sok

tail teel

sun sun

soap soop 

spider spaider

chair tjer

sled slèd

black blek

saw soh

Nederlands

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                                                                              

                                                       

                                                       

                                                       

Vul de woorden in.

Gerrits woordenboek
zee, sok, staart, zon, zeep,
spin, stoel, slee, zwart, zaag

Gek dier
zebra, vis, varken, spin,
zeehond, slak, fl amingo

Oplossingen
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Doolhof
Gerrit wil naar zijn knuffel.
Hij mag alleen door bij woorden met ou, ooi of oor. 
Help Gerrit de goede weg te vinden.Help Gerrit de goede weg te vinden.
Hij mag alleen door bij woorden met 
Help Gerrit de goede weg te vinden.

Oplossing

kabouter, hout, spoor, kooi, touw, hooi(berg), poort
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Rebus

-l
 

-r
 

sch = l + t
  ,

   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

Raadsel
Vul de letters in.

Wat eet een  sn        wpop op zijn brood?

Vul de woorden in.

Twee                                                             kruipen door het bos. 

Zegt de ene                                      tegen de andere                                   : 

"Zijn wij giftig?" 

"Hoezo?" zegt de ander. 

"Ik heb me net op mijn                                                             gebeten."

 1 sn        vlokken

Mop

Rebus
Wie het laatst lacht, lacht het best.

Raadsel
sneeuwpop, sneeuwvlokken

Mop
slangen, slang, slang, tong

Oplossingen
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Galgje

 = speler 1,   = speler 2

Voor dit spel heb je pen en papier nodig. 

  : Neem een woord in gedachten. Teken net zoveel puntjes als het woord letters heeft.

  : Raad een voor een letters van het woord.

  : Is de letter goed, dan zet je hem op het juiste puntje. Is de letter fout, dan teken je
  een onderdeel van het galgje/poppetje. 

  :  Raad het woord voor het poppetje hangt! 

Spel 1

het woord:

de galg:

Spel 2

het woord:

de galg:

Welke letter moet Gerrit nu noemen?

■ e

■ o

■ i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Oplossing

De letter e (feestje).
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