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Tip! Lamineer de kaartjes, gebruik bovenstaand kaartje 

als voorkant en berg ze op met een elastiekje eromheen. 

Reactiespel 

Zelfstandig 

naamwoord 
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Ik heb spreekbeurt! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Wij spelen op het tapijt. 

Ik heb het startkaartje! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Ik houd vandaag een spreekbeurt. 

Ik heb tapijt! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Alle frisdrank was op. 

Ik heb frisdrank! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Hij werkt vandaag op kantoor. 

Ik heb kantoor! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Zij liet het bewijs aan ons zien. 

Ik heb bewijs! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Die zeehond was heel schattig. 
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Ik heb zeehond! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

De fabriek is geopend. 

Ik heb fabriek! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Achter het windscherm is het fijn. 

Ik heb schoonmaak! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Het kleine hondje schrok heel erg, 

Ik heb schommel! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Tijdens de schoonmaak zong ik. 

Ik heb windscherm! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Het ijzeren hek staat er omheen. 

Ik heb hek! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

De schommel is niet meer veilig. 
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Ik heb school! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Naast mij loopt een aardige jongen. 

Ik heb jongen! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

De kinderen spelen samen buiten. 

Ik heb hondje! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Plotseling klinkt er een boze stem. 

Ik heb stem! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

De school is nog niet begonnen.  

Ik heb kinderen! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Zij rijdt op haar nieuwe fiets.  

Ik heb fiets! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Ik loop door het enge bos.  
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Ik heb bos! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Die kapper knipt heel goed. 

Ik heb kapper! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

De directeur is erg moe.  

Ik heb bezorger! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Zij kamt haar lange haren.  

Ik heb haren! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Hij kijkt snel op zijn telefoon. 

Ik heb directeur! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Paul gaat vandaag fietsen. 

Ik heb Paul! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

De bezorger was te laat. 
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Ik heb telefoon! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Wij wonen in een groot huis. 

Ik heb huis! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Vanavond ga ik naar het circus. 

Ik heb circus! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Ik poets altijd goed mijn tanden. 

Ik heb vogel! 

 

En ik heb het laatste kaartje! 

 

 

Ik heb tanden! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Die laarzen zijn niet van mij. 

Ik heb laarzen! 

 

Wie heeft  

het zelfstandig naamwoord van de zin: 

 

Ik vind deze vogel erg mooi. 


