
 

 

 

OPDRACHTEN BIJ HET GLIJBAAN- EN LADDERSPEL 

1. Hoe schrijf je het cijfer: één miljoen, vijfhonderd achttien.  

2. Zet in volgorde van klein naar groot: 0,98 – 0,09 – 1,01 – 0,091 – 0,9  

3. Hoe bereken je de oppervlakte van een kamer? 

4. Hoeveel kilometer is 500 meter? 

5. Op de rekening staat €780.000. Hoeveel moet er nog bij voor één miljoen euro? 

 

6. Wat betekent de uitspraak: ‘Het loopt uit de hand.” 

7. Wat zijn de werkwoorden in deze zin: Gisteren gingen wij in de middag zwemmen. 

8. Welke zin is goed: Hij word later voetballer. / Hij wordt later voetballer. 

9. Wat is de goede schrijfwijze: A: ponny’s, B: ponnies, C: ponie’s D: pony’s, E: ponnys?  

10. Noem een ander woord voor ‘het goed uitspreken van woorden’.  

 

11. Wat is de hoofdstad van Italië? 

12. In welk land ligt Brussel? 

13. Aan welke zee ligt Griekenland? 

14. Welk land ligt midden in de zee? 

15. Wat is de hoofdstad van Zweden? 

 

16. Hoe zeg je in het Engels ‘de tweede Wereldoorlog’? 

17. Wat betekent het woord ‘money’ in het Nederlands? 

18. Wat is het Engelse woord voor ‘middag’? 

19. Noem 3 ledematen in het Engels. 

20. Noem 3 familieleden in het Engels 

.  

21. Zing een liedje waar het woord ‘boom’ in staat. 

22. Hoe noem je een klein, driehoekig instrument? 

23. Noem een instrument dat je (regelmatig) moet stemmen. 

24. Klap een ritme en laat je groepsgenoten meedoen. Herhaal het ritme 5x. 

25. Hoe noem je het als je een lied ‘door elkaar’ kunt zingen? 

 

26. Welke kleur krijg je als je rood met geel mengt? 

27. Noem een ander woord voor een kwast.  

28. Als je met klei bezig gaat, noemen wij dat… 

29. Op welk creatief werkstuk ben je het meest trots? 

30. Welke vraag vond je het makkelijkste? 

  



 

 

 

ANTWOORDEN BIJ HET GLIJBAAN- EN LADDERSPEL 

1. 1.000.518  

2. 0,09 – 0,091 – 0,9 – 0,98 – 1,01  

3. Lengte x (keer) breedte.  

4. 0,5 km (een halve kilometer) 

5. € 220.000 

 

6. Het gaat niet meer zoals we dachten/ Er is geen controle meer.  

7. Gingen & zwemmen. 

8. Hij wordt later voetballer. 

9. D: pony’s 

10. Articuleren  

 

11. Rome  

12. België 

13. Middellandse Zee 

14. IJsland 

15. Stockholm 

 

16. The Second World War 

17. Geld 

18. Afternoon 

19. Arm, leg, head, finger, hand, foot, toe, etc. 

20. Father, mother, sister, brother, grandfather, aunt, uncle, nephew 

.  

21. Naar eigen beoordeling. 

22. Triangel 

23. Piano, gitaar, citer, viool, etc. (Snaarinstrument) 

24. Naar eigen beoordeling. 

25. Zingen in canon. 

 

26. Oranje 

27. Penseel 

28. Boetseren 

29. Naar eigen beoordeling. 

30. Naar eigen beoordeling. 

 


