
pylonen race
woordsoorten editie

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord
voorzetsel
lidwoorden
werkwoorden 



Handleiding
pylonen race

Speelmateriaal

pylonen – aantal naar keus
opdrachtenkaartjes
antwoordenblad

Speloverzicht

De pylonen worden in het veld gezet met (daaronder) opdrachtenkaartjes. 
Er worden x aantal teams gemaakt. Elk team vormt een rij. De teams beginnen elk bij 
een ander getal. Na het startsein rent elke eerste speler naar een pylon naar keuze en 
kijkt vervolgens onder de pylon. Er zijn nu twee opties:

Is dit niet het nummer dat het team moet hebben? Dan rent de speler terug naar zijn 
team en sluit achteraan terug in de rij. De volgende speler waagt een nieuwe poging.

Is dit wel het nummer dat het team moet hebben? Dan leest de speler het kaartje, zet 
de pylon weer terug en rent vervolgens naar de spelleider om het antwoord door te 
geven. Is het antwoord goed, dan mag het team door naar het volgende getal. 
De spelleider vinkt het antwoord bij het juiste team op het antwoordenblad aan. 
Is het antwoord fout, dan probeert de volgende speler uit het team een nieuwe 
poging. 
* variatie: laat een leerling zichzelf verbeteren, door terug te gaan naar de som. 

Het spel gaat door tot een team alle antwoorden heeft gevonden. 

Spelregels

§ Kies zelf hoeveel pylonen er in het veld staan. 
Hoe meer pylonen, hoe langer het spel duurt. 

§ Bepaal zelf het aantal teams. Hoe vaak wil je een speler laten lopen? 

§ De volgorde van de pylonen moeten worden opgevolgd. 
Er mag niet een willekeurig pylon/getal worden gekozen. 

§ De teams houden geheim onder welke pylon welk nummer zit, 
om te voorkomen dat het andere team hoort waar het nummer te vinden is.

Veel speelplezier!
Liefs,  
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Antwoordenblad

Nr. antwoord Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6

1 voorzetsel

2 werkwoord

3 voorzetsel

4 werkwoord

5 zelfstandig naamwoord

6 zelfstandig naamwoord

7 werkwoord

8 zelfstandig naamwoord

9 bijvoeglijk naamwoord

10 bijvoeglijk naamwoord

11 voorzetsel

12 werkwoord

13 voorzetsel

14 zelfstandig naamwoord

15 zelfstandig naamwoord

16 werkwoord

17 voorzetsel

18 voorzetsel

19 lidwoord

20 werkwoord

21 bijvoeglijk naamwoord

22 bijvoeglijk naamwoord

23 zelfstandig naamwoord

24 bijvoeglijk naamwoord

25 werkwoord

26 zelfstandig naamwoord

27 bijvoeglijk naamwoord

28 lidwoord

29 lidwoord

30 voorzetsel

31 zelfstandig naamwoord

32 zelfstandig naamwoord
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21 Ik kijk vanavond 
naar de televisie. 

2

Mijn broertje eet
de zak chips op.

43 Mijn oma is 
altijd vroeg op.

2

Het plantje 
groeit goed.

65 De zangeres
zingt vals.

2

De juf geeft haar 
een compliment.

7 Wij gaan straks naar 
de McDonald’s toe.

2

De acrobaat maakt
een salto.8

9 Ik ben een grote 
fan van Messi.

2

Ze draagt een 
rode jurk.10

11 De regen valt met 
bakken uit de lucht.

2

Hij scoort
een doelpunt.12



2

3
2

5
2

7
2

2

11
2

1413 De muis zit verstopt 
achter de kast. 

2

De wielrenner viel 
van zijn fiets.

1615
Nederland heeft 

ongeveer 17 miljoen 
inwoners.

2

Ruim je kamer op!

1817 Wat voor cijfer heb 
jij voor je toets?

2

De kat is buiten.

19 De show was 
geweldig om te zien.

2

Mag ik met jouw 
lego spelen?20

21 De hete lucht 
stijgt omhoog.

2

De vrolijke kleuter 
gaf een knuffel.22

23 De ketting van mijn 
fiets is eraf.

2

De harde wind zorgt
voor ongelukken.24



2

3
2

5
2

7
2

2625 Ik moet lachen om 
jouw grap. 

2

Dit spel is echt leuk!

2827 Wij zagen een 
vallende ster.

2

Wat heb jij een
lieve moeder!

3029 Het grappige filmpje 
werd een grote hit.

2

De pen is tussen
de tafels gevallen.

31 De vis zwemt het liefst 
tussen het koraal.

2

Het schaakbord is 
niet meer compleet.32



Bedankt voor het downloaden!

veel plezier met het document!

Ik zou het leuk vinden als je mijn instagram en/of 
website bij anderen aanraadt! 
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