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Overzicht werkbladen Mijn omgeving 

De werkbladen zijn genummerd in de volgorde waarop ze in het schema staan van het 

werkbladenoverzicht dat bij het thema hoort. 

1. Taalspel  Kleurige taal;1a Oplossing 

2. Taalspel  Rebus 

3. Taalspel  Stedenraadsl; 3a Antwoorden 

4. Introductie  Woordveld 

5. Introductie De ontdekking Alles is gekleurd 

6. Lees- en schrijftafel  Activiteiten in eigen woonomgeving 

7. Lees- en schrijftafel  Tijdlijn Eigen huizen 

8. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld Leesmap Jonkies in de flat; 7 en 7a 

9. Lees- en schrijftafel  Uw leukste Uitje 

10. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld leesmap Gedicht De dingen 

11. Lees- en schrijftafel  Vakantie thuis of verweg 

12. Lees- en schrijftafel  Veiligheid in huis; 12abcde 

13. Spreek- en luistertafel  Achter mijn voordeur 

14. Spreek en luistertafel  Beelden onder de loep Mijn foto 

15. Spreek- en luistertafel  Verbeterpunt Mijn woonomgeving 

16. Digitafel zoekopdrachten  zoekopdrachten Veiligheid in en om huis 

17. Digitafel Maak een foto  

18. Zin in Actie  Dobbelsteenspel, geheugenspel, stedenlied 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsare ontwikkeling en advies Mijn omgeving Zilveren TaalCompetenties 



 Zilveren TaalCompetenties                                          Taalspel  Zilver                                      Mijn omgeving          
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Kleurige taal     

Welke kleur ontbreekt in de volgende zinnen? 

1. Op …………………………………zaad zitten. 

2. Hij is nog ……………………achter de oren. 

3. ………………………… om de neus worden. 

4. Hij bakt ze ook ………………………………! 

5. …………………….. zien van de kou. 

6. Hij bezit geen …………………………. cent. 

7. …………………………haar van iets krijgen. 

8. Iets …………………………… op ……………………….. hebben. 

9. Daar is hij nog een ……………………………… maandag geweest. 

10. Het zag er ………………………………… van de mensen. 

11. Dat kan ………………………….. niet trekken. 

12. Een oude bok lust nog wel een …………………………….. blaadje. 

13. Alles wordt mij ………………………….. en ……………………….. voor de ogen. 

14. Iemand …………………………. maken. 

15. Hij ziet ………………………….. van nijd. 

16. In de ……………………………. cijfers komen. 

17. De pot verwijt de ketel dat hij…………………………….. ziet. 

18. Een ……………………………. lopen. 

19. Dat werkt als een ……………………………… lap op een stier. 

20. De wereld door een …………………………… bril bekijken. 

21. Een …………………………. voetje halen. 

22. Op een ………………………. wolk zitten. 

23. Hij heeft zich ………………………………….. betaald aan belasting. 

24. Hij heeft zo’n ………………………………….. vermoeden. 

25. Voor haar plan heeft zij het ………………………………… licht gekregen. 

26. Volgens de notaris is dit een ……………………………… gebied. 

27. Maar ja, hij heeft toch geen ………………………………… duit. 

28. Zij wacht nog steeds op de prins met het …………………………… paard. 

29. ……………………………………………. met een gouden randje. 

30. Zij heeft besloten het maar …………………………………… te laten. 

Bedenk nu zelf gezegden waar  het woord kleur in voorkomt. 

Voorbeeld: iets in geuren en kleuren vertellen 
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Z Zilveren TaalCompetenties                                       

Taalspel  mgeving         ilveren TaalCompetenties                                      

Oplossing gezegden met ‘kleur’          

Zveren TaalCompetenties                    Taalspel  Dia 

 

 

M 

Gezegden waar  het woord kleur in voorkomt                              Mijn omgeving     

1. aan alles een kleurtje weten te geven (=voor alles wel een uitleg weten) 

2. als een blinde over de kleuren spreken (=spreken alsof men 'n kenner is over iets waar men 

niets van weet) 

3. door een gekleurde bril (=op een bevooroordeelde manier) 

4. er over oordelen als een blinde over de kleuren (=erover oordelen zonder kennis van zaken) 

5. hij oordeelt als een blinde over kleuren. (=oordelen zonder enig inzicht.) 

6. hij schijt zeven kleuren bagger. (=hij is erg bang.) 

7. iets door een gekleurde bril zien. (=de zaken niet onbevooroordeeld bekijken.) 

8. iets in geuren en kleuren vertellen. (=iets zeer uitvoerig en gedetailleerd vertellen.) 

9. iets in kleuren en geuren vertellen (=iets met overdrijving en fantasie vertellen) 

10. in geuren en kleuren (=tot in de fijnste details) 

11. kleur bekennen (=voor zijn standpunt uit moeten komen) 

12. Mijn oog heeft alle kleuren van de regenboog 

13. Dat ziet er niet rooskleurig uit 

14. Hij staat er gekleurd op 
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Rebus 

            

Wie    - V     1                             

___________  ___________ ____________  _____________________ 

                                    

    m = h   b = w+t           v=m     (+i ) 

 _______________  ________________  ________________ _____________ 

 

                                         &  

           p = m      s+        t = i 

 

   _______________ _____________________ ___________________________ ! 
Oplossing : 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………..  
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https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/fish-4-2
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/wine-glasses
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/cartoon-mouse
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/bean
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/eco-green-carbon-footprint-icon
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/net-2-2
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/baseball-cap-5
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/toes-outline
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/architetto-grondaia
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Stedenraadsels       

1. Ik mocht het vuil niet in de Rijn storten, vandaar dat 

ik het naar de ………………………… 

2. De burgemeester zou een boom planten, maar hij liet 

het gat door zijn …………………...... 

3. Er is een varken te water geraakt, ik denk dat de 

eigenaar nu naar zijn …………………….. 

4. Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de 

parachutist, want ik ben bang dat ik in de … 

5. We hadden Els niet uitgenodigd, maar dacht je dat dat ………………………………………. 

6. Toen in de herberg een hevige vechtpartij had plaatsgevonden, vond de waardin bij 

thuiskomst een ……………………………………. 

7. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een hele tijd met ………………………………... 

8. Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn ……………………………………………………. 

9. Zo’n klein beetje hout voor zoveelgeld? Ik denk dat ik maar een heel ………………………. 

10. De meeste herten lagen rustig in de wei te slapen, ik zag maar één ………………………….. 

11. Ik houd alleen maar van de zomer, vandaar dat ik voor de …………………………………... 

12. Ze hoeft maar even in de zon te gaan liggen en ………………………………………………… 

13. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog ………………………………………………………... 

14. Ik dacht, hij komt nog lang niet, maar plotseling was ………………………………………….. 

15. De bal vloog naar het doel, de keeper sprong en ……………………………………………….. 

16. De lucht leek vol kleine vliegtuigen, maar het waren ………………………………………….. 

17. Het is leuk om met nonnen te schaken, maar spannender is het als ik met …………………. 

18. In Katwijk vinden ze het maar niks dat de weduwe het met een …………………………….. 

19. Dit dorp bestaat geheel ……………………………………………………………………………. 

20. Vrome zwijnen daar in ……………………………………………………………………………. 

21. ………………….oord is geen oord voor watjes! 

22. Bepaald geen sierlijke spits op die kerk in ………………………………………………………. 

23. Wat van Dorp fout zegt breit ……………………………………………………………………… 

24. Griezels heb je overal, maar in dit dorpwoont echt een ……………………………………….. 

25. Ik kap ermee, dacht de inbreker, dit huis heeft mij te veel ……………………………………. 

26. Gek word je van dat getsjirp van die krekels, dan hoor ik liever …………………………….. 

Bedenk nu samen met uw buur ook nog twee stedenraadsels  

27. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

28. ……………………………………………………………………………………………………….. 
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https://pixabay.com/nl/glimlach-lachend-gezicht-gelukkig-2432787/
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Stedenraadsels Oplossing           

1. Maasbracht 

2. Bodegraven 

3.  Zwijdrecht 

4. Rozendaal 

5. Elsspeet 

6. Dodewaard 

7. Zandvoort 

8. Eibergen 

9. Boskoop. 

10. Hindelopen 

11. Winterswijk 

12. Bruinisse 

13. Rotterdam 

14. Deventer 

15. Hattem 

16. Duiven. 

17. Monnikendam 

18. Noordwijkerhout 

19. Uithuizen 

20. Biggekerke 

21. Ruigoord  

22. Stompetoren 

23. Barendrecht 

24. Monster 

25. Sloten 

26. Vogelenzang 

Bedenk er nu nog twee ……………………………………………………………………………….. 

27. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

28. ……………………………………………………………………………………………………….. 
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https://pixabay.com/nl/glimlach-lachend-gezicht-gelukkig-2432787/
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Wat is voor u belangrijk in uw omgeving? 
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Alles is gekleurd 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Bekijk uw omgeving met andere ogen en zie iets wat u nog nooit opgemerkt  

heeft. 

2. Houd deze 2 weken een dagboekje bij: schrijf elke dag iets op wat uw oog getroffen heeft. 
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https://www.instagram.com/p/-E3ulxmKKU/
https://pixabay.com/en/people-artists-art-street-life-2531986/
https://pixabay.com/en/breakfast-cafe-coffee-cup-2610613/
https://pixabay.com/en/man-senior-old-man-grandfather-2555188/
https://pixabay.com/en/people-performance-artists-art-2531939/
https://pixabay.com/en/flowers-red-flower-red-flower-2315607/
https://pixabay.com/en/holding-hand-red-blue-jacket-2599030/
https://pixabay.com/en/spacer-health-march-woman-sport-2468533/
https://pixabay.com/en/people-bunch-stairs-together-2531925/
https://pixabay.com/en/women-hammock-pond-age-pensioners-2300105/
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Bekijk de website of het informatieboekje van uw wooninstelling 

   

                                                             * 
                                                                                                                                                                                                                                        

Welke activiteiten worden er georganiseerd?   Aan welke activiteiten doet u mee? 

 

1. …………………………………………………………………………………………………. 
 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

 

3. …………………………………………………………………………………………………. 

 

  

Aan welke activiteiten zou u zeker meedoen als ze georganiseerd worden? 

 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ..................................................................................................................................................... 

 
 

Hoe en waar kunt u uw wensen kenbaar  maken? 

 

     ………………………………………………………………………………………………………. 

 

     ………………………………………………………………………………………………………. 

• Foto’s R. van de Brand Huize Theresia en Elisabeth Vughterstede 
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http://www.vughterstede.nl/typo3temp/pics/eebc8d2cad.jpg
http://www.vughterstede.nl/typo3temp/pics/fe90311b8e.jpg
http://www.vughterstede.nl/content/user_upload/fotos/Activiteiten/2006/Paardentocht.jpg
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Tijdlijn Mijn Huis Mijn Thuis                                                                                             

Waar heeft u gewoond?  Teken  of  langs de lijn                             2018   

en schrijf er jaartallen, plaats, of adres bij.  

                                                                                                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt ook zelf een tijdlijn tekenen 

 
 

1. Kies één huis uit waaraan u een 

bijzondere herinnering heeft 

2. Wat was bijzonder? 

Schrijf woorden die bij u opkomen 

3. Schrijf wat voor u een huis tot 

een thuis maakt.  

4. Vergelijk en bespreek uw tijdlijn met 

de tijdlijn van andere deelnemers. 
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https://pixabay.com/en/amsterdam-architecture-building-21446/


Voorbeeld Leesmap 
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Vervolg Voorbeeld Leesmap 
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Weg uit uw omgeving 

 

Uw leukste uitje 

   
 

Schrijf over uw leukste uitje! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Geef het uitje een cijfer en leg uit waarom u dit cijfer geeft 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinh_bk8KnWAhXFKVAKHa2LBAcQjRwIBw&url=https://www.huifkarren.nl/seniorenuitje&psig=AFQjCNF0aSO-dHlGbdigUJ3bAg2D4meLIA&ust=1505657286258316
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkJzm8qnWAhVKb1AKHbw2BdAQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/nederland&psig=AFQjCNEQMzPHs9l988zljnww7-Rxp_RNlg&ust=1505657856698080


 

Voorbeeld leesmap 

 

Bron  KBO Tijdschrift voor ouderen  Nestor 
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Uw  vakanties  thuis of ver weg 

1. Welke woorden of gevoelens komen bij u op?  Schrijf deze woorden op. 

2. Kies één herinnering en schrijf deze op  

   

 

 

Ver weg 

 

                                

 

 

 

 

 

Thuis 

 

                                                             

 

 

 

Dagje uit 
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https://pixabay.com/en/airplane-aircraft-airline-plane-145889/
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Veiligheid in huis 

 

De meeste ongelukken gebeuren in huis. Door te kijken wat er binnenshuis fout 

kan gaan kunnen ongemakken en ongevallen voorkomen worden.  

Hieronder treft u tips aan voor een veilig huis – van het openlaten van de 

badkamerdeur en goede verlichting tot kranen die niet gloeiend heet worden of 

veilig medicijngebruik. Een veilige woonsituatie begint met goed rondkijken. 
 

 

Algemeen 

         1.  Overweeg een zorgalarm  

         2.  Plaats een brandblusser en rookmelder 

         3.  Rook nooit in bed 

         4.  Draag schoenen zonder hoge hakken en met een stroeve zool 

         5.  Gebruik voor u aangepaste loophulpmiddelen 

         6.  Verwijder hoogpolig tapijt 

         7.  Ga nooit op een trapje of krukje staan als u alleen thuis bent 

         8.  Zorg voor beugels stevige trapleuning waar dat nodig is 

         9.  Gebruik lampen waaraan u zich niet brandt (LED) 

       10.  Zorg voor voldoende verlichting 

Bron https://thuiscomfort.nl 
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Veiligheid in huis 

 

 

De meeste ongelukken gebeuren in huis. Door te kijken wat er binnenshuis fout 

kan gaan kunnen ongemakken en ongevallen voorkomen worden.  

Hieronder treft u tips aan voor een veilig huis – van het openlaten van de 

badkamerdeur en goede verlichting tot kranen die niet gloeiend heet worden of 

veilig medicijngebruik. Een veilige woonsituatie begint met goed rondkijken. 
 

 

Woonkamerveiligheid 

         11.  Zorg dat uw woonkamer niet te vol staat 

         12.  Verwijder losse kleedjes en kleden van de vloer 

         13.  Zorg voor ruime looproutes 

         14.  Zet geen tassen of losse spullen op de grond 

         15.  Zorg dat u niet kunt struikelen over elektriciteits- of telefoonsnoeren 

         16.  Verwijder losse kleedjes van de vloer 

         17.  Ruim gemorste vloeistof direct op 

         18.  Ga nooit op een stoel of bank staan 

 

Bron https://thuiscomfort.nl 
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Veiligheid in huis 

 

 
 

De meeste ongelukken gebeuren in huis. Door te kijken wat er binnenshuis fout 

kan gaan kunnen ongemakken en ongevallen voorkomen worden.  

Hieronder treft u tips aan voor een veilig huis – van het openlaten van de 

badkamerdeur en goede verlichting tot kranen die niet gloeiend heet worden of 

veilig medicijngebruik. Een veilige woonsituatie begint met goed rondkijken. 
 

 

Badkamerveiligheid 

•        19.  Laat ’s nachts het licht in de badkamer branden 

•        20.  Gebruik beugels, rondom het toilet, de wastafel en in de douchecabine, 

•               en  zorg dat deze stevig aan de muur bevestigd zijn 

•        21.  Laat het bad of douche voorzien van een antislipvloer 

•        22.  Gebruik veiligheidskranen en zorg dat de temperatuur van de geiser  

•               of combiketel niet te hoog staat afgesteld 

•        23.  Zorg dat het verschil tussen de koude en warme kraan duidelijk is 

•        24.  Gebruik deursloten die van beide zijden te openen zijn of beter: 

•               laat de badkamer standaard open 

•        25.  Maak alleen gebruik van de badkamer als hulp beschikbaar is 

 

 

Bron https://thuiscomfort.nl 
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Veiligheid in huis 

 

 
 

De meeste ongelukken gebeuren in huis. Door te kijken wat er binnenshuis fout 

kan gaan kunnen ongemakken en ongevallen voorkomen worden.  

Hieronder treft u tips aan voor een veilig huis – van het openlaten van de 

badkamerdeur en goede verlichting tot kranen die niet gloeiend heet worden of 

veilig medicijngebruik. Een veilige woonsituatie begint met goed rondkijken. 
 

 

Keukenveiligheid 

•        26.  Houd vloeren schoon en opgeruimd 

•        27.  Zorg voor goed licht op het aanrecht 

•        28.  Bewaar scherpe messen in een messenblok 

•        29.  Bewaar zwaardere voorwerpen op heuphoogte 

•        30.  Bewaar reinigingsmiddelen niet in de buurt van voedsel 

•        31.  Gebruik een fornuis met een kookplaatbeveiliging of een veilig kookplaatje 

•        32.  Vermijd het dragen van lange, losse of brandbare kleding  

•               tijdens het koken of verwarmen van eten 

•        33.  Zorg ervoor dat de uiterste houdbaarheidsdata van voeding niet wordt 

•               overschreden 
   

Bron https://thuiscomfort.nl 
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Veiligheid in huis 

 

 
 

 

De meeste ongelukken gebeuren in huis. Door te kijken wat er binnenshuis fout 

kan gaan kunnen ongemakken en ongevallen voorkomen worden.  

Hieronder treft u tips aan voor een veilig huis – van het openlaten van de 

badkamerdeur en goede verlichting tot kranen die niet gloeiend heet worden of 

veilig medicijngebruik. Een veilige woonsituatie begint met goed rondkijken. 
 

 

Veilig medicijngebruik 

 

• 34.  Controleer regelmatig uw medicijnkastje, overleg eventueel  

•        met uw  apotheker of arts als iets niet helemaal duidelijk is 

• 35.  Gebruik een medicijndispenser of medicijnstrips, zodat u altijd  

•        de juiste pillen neemt , op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheden 

• 36.  Lees medicijnetiketten met voldoende licht 

• 37.  Breng oude of gebruikte geneesmiddelenverpakkingen  

•        naar het chemisch afvalpunt 

38.  Gebruik nooit geneesmiddelen op recept van anderen 

 

Bron https://thuiscomfort.nl 
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Veiligheid in huis                                                 

 

De meeste ongelukken gebeuren in huis. Door te kijken wat er binnenshuis fout 

kan gaan kunnen ongemakken en ongevallen voorkomen worden.  

Hieronder treft u tips aan voor een veilig huis – van het openlaten van de 

badkamerdeur en goede verlichting tot kranen die niet gloeiend heet worden of 

veilig medicijngebruik. Een veilige woonsituatie begint met goed rondkijken. 

 

 

 

     Opdracht 

1. Werk met een groepje van 4 personen 

2. Lees ieder één werkblad 

3. Zet een uitroepteken bij de adviezen u goed vindt !! 

4. Zet een vraagteken bij de adviezen die u niet zo goed vindt ?? 

5. Bespreek uw werkblad met de andere personen van uw groepje 
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 Achter uw voordeur         

Van buiten naar binnen 

1. Hoe ziet uw voordeur eruit? 

2. Hoe zou u uw huis in één woord 

beschrijven? 

3. Wat is de prettigste plek in uw huis? 

4. Waar zit u het liefst? 

5. Wat ziet u als u naar buiten kijkt? 

6. Welk voorwerp in uw huis heeft 

voor u dierbare waarde ? 

 

 

Van binnen naar buiten 

1. Waar gaat u graag naar toe? 

2. Wat is een fijne plek in uw  

    omgeving? 

3. Hoe vaak gaat u daar heen? 

4. Wie zou u daar graag mee naar toe 

    willen nemen? 

 
 

 

Contact 

1. Kan men in en nabij uw woning 

          gemakkelijk in contact komen met anderen? 

2. Op welke manieren kan men in contact 

komen met anderen? 

3. Zijn er meer mogelijkheden te bedenken? 

Welke? 
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Beelden onder de loep    
     

Kijken en praten over foto’s  

Mijn omgeving 

 

 

 

Mijn foto 

Van nu – Van vroeger – Heel dierbaar 

 
 

 

1. Laat uw foto zien aan de andere deelnemers van uw groepje 

 

2. Vertel bij welke gelegenheid deze foto genomen is 

 

3. Van wanneer is deze foto? In welk jaartal? 

 

4. Wie of wat staat op de foto? 

 

5. Waarom heeft u deze foto gekozen om te laten zien? 

 

6. Hoort er een verhaal bij deze foto? 

 

7. Wat roept uw foto op bij de andere deelnemers van uw  

groepje? 

 

8. Wat zou u bij deze foto schrijven in uw foto-album? 
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Mijn omgeving   Verbeterpunt 

Wat zou anders en beter kunnen in uw woonomgeving? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeterpunt 

 

Verbeterpunt ………………………………………………………………………………. 

Ons idee ................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Plan ............................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Met wie gaan we dit bespreken? 

 …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Wanneer gaan we dit bespreken? 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Veiligheid in huis 

 

Gebruik de computer of de iPad 

Kijk zelf of met iemand uit de groep 

1. Ga op internet 

2. Tik of klik:  

www.zorgvoorbeter/ouderenzorg/infographic 

3. Veeg of scroll naar beneden 

4. Tik of klik: Infographic:Hoe maak je een 

huis veiliger 

5. Tik of klik op Download de infographic 

6. Bekijk de tips om uw huis veiliger te 

maken en vallen te voorkomen 

7. Maak een lijstje met de tips 

die voor u handig zijn 

 

Veiligheid om huis 

 

Gebruik de computer of de iPad 

Kijk zelf of samen 

1. Ga op internet 

2. Tik of klik: You Tube 

Babbeltruc 

3. Veeg of scroll: naar beneden 

4. Tik of klik: Senioren en veiligheid 

5. Bekijk het filmpje 

6. Bekijk ook het filmpje van  

André van Duin over de  

Babbeltruc Campagne 
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Mijn foto 

Maak een foto met uw iPhone 

die past bij Mijn omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsare ontwikkeling en advies Mijn omgeving 17 Zilveren TaalCompetenties 

https://pixabay.com/en/people-hands-photo-picture-camera-2591814/
https://pixabay.com/en/photograph-dog-iphone-iphone-5-440393/
https://pixabay.com/en/bridge-gadget-hand-iphone-macro-1845364/
https://pixabay.com/en/phone-cellphone-people-photography-2589169/


  Zilveren TaalCompetenties                    Zin in actie  Zilver/Goud/Diamant                        Mijn omgeving          
                 

Zin in actie zilver 

Dobbelsteenspel 
 

Deelnemers zitten rond een lege tafel en gooien de 

dobbelsteen snel om de beurt. 

Wie 1 gooit zegt de naam van een werelddeel 

Wie 2 gooit zegt de naam van een land 

Wie 3 gooit zegt de naam van een stad 

Wie 4 gooit zegt de naam van een dorp 

Wie 5 gooit zegt de naam van zijn woonplaats 

Wie 6 gooit zegt de naam van zijn geboorteplaats  

 
 

 

Zin in actie goud 

 

Geheugenspel 
 

Deelnemers vullen de zin aan en herhalen steeds  

hun voorgangers gezegd hebben 

 

Ik ga op reis en ik neem mee …………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zin in actie diamant 
 

 

     Plaatsnamenlied  

     Tekst Seth Gaaikema 

     Vakwerk Ik zie een hinde lopen 

     You tube 

      

1. Luister naar het lied 

2. Luister nog een keer en tel de plaatsnamen  

Zilveren  
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