spelregels
- Lees hieronder de afspraken door over wanneer je welk aanwijzend
voornaamwoord gebruikt. Als je gestart bent met het spel mag je hier niet meer
naar kijken.
- Leg de kleine kaartjes ondersteboven op tafel.
- Verdeel de kaarten met dit, dat, deze en die. Speel je het spel met twee
personen, dan krijg je ieder twee kaarten.
- De langste speler mag beginnen.
- Draai een kaartje om en kijk of het past bij de aanwijzende voornaamwoorden
die jij voor je hebt liggen.
- Hoort het kaartje bij jouw aanwijzende voornaamwoorden, dan mag je het
kaartje houden. Past het kaartje niet? Leg het dan terug op tafel.
- Daarna mag de volgende leerling een kaartje pakken en iedere keer bekijk je of
het kaartje past.
- Je mag elkaar niet helpen! Als iemand denkt dat het kaartje klopt, maar het is
niet zo dan moet je dat toch zo laten.
Zijn alle kaartjes op? Pak dan het antwoordenblad.
Alle kaartjes goed! Top!
Een verkeerd kaartje? Dan krijg je een strafpunt. Degene met de meeste
strafpunten heeft verloren. De rest mag zichzelf winnaar noemen.

Wanneer gebruik je dit, dat, deze of die?
- Bedenk eerst welk lidwoord er bij het woord hoort. Is dat 'de' of 'het'?
Is het lidwoord 'het'? Dan gebruik je 'dit' of 'dat'.
Is het lidwoord 'de'? Dan gebruik je 'deze' of 'die'.
- Kijk vervolgens of de zin gaat over iets dichtbij of iets ver weg.
Dichtbij? Dan gebruik je 'dit' of 'deze'.
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Ver weg? Dan gebruik je 'dat' of 'die'.
www.jufinger.nl
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antwoordenblad
meisje daar = dat
meisje hier = dit

poes daar = die
hond hier = deze

jongen daar = die
jongen hier = deze

paard daar = dat
koe hier = die

kinderen daar = die
kinderen hier = deze

schaap daar = dat
varken hier = dit

vrouw daar = die
man hier = deze

zebra daar = die
olifant hier = deze

vrouwtje daar = dat
mannetje hier = dit

nijlpaard daar = dat
tijger hier = deze

opa daar = die
omaatje hier = dit

zeehond daar = die
stokstaartje hier = dit
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