
Wasdag 

             
 

 

Versie 1 

Het is wasdag! 

Hang alle kleren op de juiste plaats aan de waslijn! 

 

 

 

 

 

 

Deze oefening is geschikt het gebruik van de voorzetsels 'naast' en 'tussen' in te oefenen. Het 

wordt gespeeld met een waslijn waar reeds een beertje aanhangt. Nadien moeten de kleren 

aan de waslijn worden opgehangen. Het is aangewezen om bij aanvang de kledingstukken te 

laten benoemen.  

 

De volwassene biedt zinnen aan met de voorzetsels ‘naast’ en ‘tussen’ (vb. "Hang de broek 

naast de beer" of "Kijk, nu hangt de trui tussen de broek en de sokken"). Geef het kind de 

kans om zelf ook de handelingen uit te voeren en te verwoorden. Het is de bedoeling dat dit 

een spontane spelsituatie is.  

 

 

 

 

Versie 2 

 

 

 

Dit spel wordt gespeeld met de personages (papa, mama en baby) die te vinden zijn in 

sjabloon B. Het is een ideale activiteit om de bezittelijke voornaamwoorden 'zijn' en 'haar' te 

oefenen. Je kan de oefening eventueel moeilijker maken door de woorden 'mama's', 'papa's' 

of 'baby's' te gebruiken.   

 

Net zoals in de vorige oefening, hangt er aan de waslijn een beertje. De kledingstukken 

worden één voor één aangeboden aan het kind. Het kledingstuk wordt benoemd en het kind 

legt het bij de juiste persoon. Stimuleer hem of haar om uitingen zoals "Zijn broek" of "Het is 

mama’s trui" te gebruiken.  

 

Nadien worden de kledingstukken aan de waslijn gehangen, terwijl men bijvoorbeeld zegt 

“Mama's broek hangt naast de beer".  

 

 

Doelstellingen: 

 

- woordenschat ‘kleding’ 

- voorzetsels ‘naast’ en ‘tussen’ 

Doelstelling: 

 

 bezittelijke voornaamwoorden 'zijn' 

en 'haar' + genitief '-s' 



Versie 3 vanaf 4 jaar 

Deze versie is een schermspel. De activiteit wordt uitgevoerd met de verschillende 

kledingstukken, de beer, de waslijn en de voorbeeldkaarten. De spreker neemt een kaart en 

zorgt ervoor dat de luisteraar deze niet kan zien. Op de kaart staat de waslijn waarop de 

kledingstukken in een bepaalde volgorde hangen. De spreker dient de luisteraar 

aanwijzingen te geven zodat hij of zij de kledingstukken op dezelfde manier aan de waslijn 

kan hangen. Begin telkens bij de beer. Vertel wat er naast hem hangt. Stuur bij wanneer de 

luisteraar het kledingstuk aan de verkeerde kant hangt (vb. “Nee, aan de andere kant”). De 

spreker kan uitingen gebruiken als “Hang mama’s sok naast papa’s broek”. Ziet de waslijn er 

op het einde hetzelfde uit zoals op de kaart? Goed zo! De spreker wordt nu de luisteraar en 

omgekeerd. 

Voorbereiding: 

Benodigdheden: 

sjabloon A en B, hard papier (A4), schaar, vloeibare lijm, draad (ca. 1m), 10 wasspelden 

Werkwijze: 

1. Print de sjablonen af op hard papier en knip de onderdelen uit zoals aangegeven op het

sjabloon.

2. Gebruik vloeibare lijm om de items op de wasspelden te kleven. Plak de items zo dat de

opening van de wasspeld begint aan de bovenkant van het item.

3. Bind de draad vast aan iets stevig zodat het een waslijn wordt. Voorbeeld: Een deurklink,

een stoel, een kast,.... 

TIP: Je kan de draad makkelijk vastmaken aan twee keukenkasten. 

Veel plezier! 

Doelstelling: 

spraakverstaan op zinsniveau in 

halfopen set (schermspel) 


