
GROEP 3/4 – Woordrij wordt verhaal- hinkelspel

Lesdoel
De leerlingen gaan hinkelend woordrijen lezen en bedenken welk woord van de
verschillende woordrijen waar in de tekst hoort te staan.

Inleiding 
Bespreek het doel van de les: het oefenen van het lezen van woordrijen en de tekst
compleet maken door de ontbrekende woorden in te vullen. Doe voor hoe je een woordrij
hinkelt en hardop voorleest en lees het verhaal met ontbrekende woorden voor. 

Aan de slag 
Krijt voorafgaande aan de les (het aantal tweetallen) x vier hinkelpaden (zie werkblad 1a) op
het schoolplein. Verdeel de leerlingen in tweetallen en geef per tweetal een potlood,
werkblad 1b- Het verhaal en wijs hen de eigen hinkelpaden toe. De leerlingen hinkelen om
en om een woordrij en lezen deze hardop voor. Vervolgens overleggen de twee leerlingen
welk woord waar in het verhaal hoort en schrijven deze op. Dit doen ze voor alle vier de
hinkelpaden. Als ze alle woorden hebben ingevuld laten ze het de leerkracht lezen. Het is
geen gemakkelijk verhaal, zodat de kinderen gedwongen worden om het verhaal meerdere
keren te lezen en te puzzelen met de woorden op verschillende plekken. Leerlingen die al
klaar zijn kunnen nog even springen op de hinkelpaden totdat alle leerlingen klaar zijn.

Reflectie 
Laat de leerlingen bijeen komen en laat een aantal tweetallen hun verhaaltje voorlezen. Zijn
het dezelfde verhalen geworden? Laat ze elkaar ook complimenten geven over het vlotte
voorlezen van de tekst.

Alternatieven
Om het makkelijker te maken kun je de nummers bij de 
hinkelpaden schrijven die overeenkomen met de 
genummerde lege plekken in de tekst (zie werkblad 1c- 
Het verhaal).  
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WERKBLAD 1a- Woordrij wordt verhaal- hinkelspel

Hinkelpaden:
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WERKBLAD 1b – Woordrij wordt verhaal- hinkelspel

Het verhaal:

Ik houd van een wandeltocht. Lekker lopen door het bos. 

Of langs het strand of gewoon naar ....................... .

Een stukje wandelen is altijd ....................... .  

Maar soms na een lange wandeling voel je iets in je ....................... . 

Misschien ....................... je hier wel van of geef je een flinke ....................... . 

Je voelt een pijnlijke ....................... en dat is helemaal niet ....................... . 

Mijn tip: ....................... even met wandelen. Ga zitten op een ....................... en rust 

even uit.   

Na een poosje spring je weer op en vergeet je de ....................... . 

Veel wandelplezier. 



WERKBLAD 1c – Woordrij wordt verhaal- hinkelspel

Het verhaal (met nummers):

Ik houd van een wandeltocht. Lekker lopen door het bos. 

Of langs het strand of gewoon naar ....................... (1).

Een stukje wandelen is altijd ....................... (2).  

Maar soms na een lange wandeling voel je iets in je ....................... (1). 

Misschien ....................... (3) je hier wel van of geef je een flinke ....................... (3). 

Je voelt een pijnlijke ....................... (4) en dat is helemaal niet ....................... (4). 

Mijn tip: ....................... (5) even met wandelen. Ga zitten op een ....................... (5) en

rust even uit.   

Na een poosje spring je weer op en vergeet je de ....................... (2). 

Veel wandelplezier. 



WERKBLAD 1d – Woordrij wordt verhaal- hinkelspel

Antwoorden:

Ik houd van een wandeltocht. Lekker lopen door het bos. 

Of langs het strand of gewoon naar ... (school).

Een stukje wandelen is altijd ... (fijn). Maar soms na een lange wandeling voel je

iets in je ... (schoen). 

Misschien ... (schrik) je hier wel van of geef je een flinke ... (schreeuw). 

Je voelt een pijnlijke ... (blaar) en dat is helemaal niet ... (raar). 

Mijn tip: ... (stop) even met wandelen. Ga zitten op een ... (stoep) en rust even uit. 

Na een poosje spring je weer op en vergeet je de ... (pijn). 

Veel wandelplezier. 

 


