
 

 

GROEP 6  –  Woordspin 
Toelichting voor de leerkracht 

 

Woordspin maken/mind mapping 

Met groep 6 kun je prima een woord- of gedachtespin maken vanuit het thema vervoer of 

vervoersmiddelen. Er is een blanco werkblad voor de kinderen. 

 

Kinderen van groep 6 kunnen dat bijvoorbeeld individueel of in drietallen doen. Omdat het 

er ook om gaat om samen eens stil te staan bij onze mobiliteit verdient het werken in 

groepjes en daarna het uitwisselen van resultaten de voorkeur.  

 

Met drietallen is er ook een soort competitietje van te maken. Print voldoende blanco 

werkbladen uit, geef een korte uitleg en geef de drietallen 15 minuten de tijd de woordspin 

in te vullen. Daarna noemt om de beurt elk drietal een voertuig op en streept iedereen die 

dat ook heeft ingevuld het door. Alleen het groepje dat een voertuig heeft die niemand 

anders heeft, krijgt daarvoor een punt.  

 

Inventarisatie/brainstorm 

Een vorm om vervoermiddelen te inventariseren is een klassikale brainstorm. Dat kan 

gestructureerd worden door als houvast eerst enkele categorieën aan te geven (bijvoorbeeld 

categoriseren naar energiebron). In deze brainstorm kunnen in korte tijd heel veel 

voertuigen opgenoemd worden ook al omdat het ene voertuig weer een ander kan 

oproepen.  

 

Treed zelf als een soort scheidrechter op waar de creativiteit wat op hol slaat. Spreek eerst 

de duur vast (als het lekker loopt kun je altijd wat oprekken) en stel notulisten aan, twee of 

drie kinderen om de beurt de opgenoemde voertuigen noteren op het (digitale) schoolbord 

of een groot karton/papier. Iedereen krijgt om de beurt de kans een voertuig te noemen. 

Daarbij moet je binnen 10 seconden een voertuig noemen maar je mag ook overslaan.  

 

Uiteindelijk kom je tot een lange lijst voertuigen. Als je bijvoorbeeld alleen al “fiets” 

uitwerkt, kom je al tot: kinderfiets, racefiets, ligfiets, vouwfiets, tandem, herenfiets, 

damesfiets, sportfiets, racefiets, luchtfiets (is geen fiets maar kun je als originaliteit 

honoreren evenals dienstfiets, waterfiets, bromfiets en dergelijke. Het antwoord moet 

overigens in principe één woord zijn om te voorkomen dat rode, zwarte, lichte, grote etc. 

fietsen ook genoemd worden en geen merken bevatten. Dat gaat bij elektrische fiets of fiets 

met hulpmotor dan weer niet op. Geldt ook voor merknamen, die gelden in principe niet 

maar een “lelijke eend” mag, je hebt je immers zelf aangesteld als scheidsrechter.  


