
Voorbereiding 

- Print de 12 kaarten met de woorden van het thema 'kerst'.  
- Print het blad met een omschrijving van de woorden. 

- Verspreid de geprinte kaarten door het huis of buiten.

 

Het spel 
De kinderen krijgen allemaal een blad, daarop staat een omschrijving
van verschillende woorden die bij het thema ''kerst' horen. De kinderen
zoeken de woorden die bij de omschrijving horen en schrijven het
woord op.

Kerstspeurtocht
Wie of wat ben ik?



Ik heb een witte baard en een rode muts. Ik kom vaak door de schoorsteen en
breng cadeautjes mee en die leg ik onder de kerstboom. ______________

Ik word vaak gebruikt als versiering voor in de kerstboom. Ik lijk op een mens, maar
dat ben ik eigenlijk niet. Ik heb namelijk twee vleugels en een aureool boven mijn
hoofd.  ______________

 Je kan me vinden op het hoogste punt in de kerstboom. Ik kom in allerlei kleuren en
ik kan verschillen van vorm. ______________

Ik ben een ornament. Je kan mij vaak vinden in een kerstboom. Daarnaast kan je mij
kopen in verschillende kleuren en soms ook met glitters. Ik kan van glas zijn, maar
ook van kunststof. ______________

Ik hang vaak aan een haard en word gevuld met cadeautjes. Soms word ik gevuld
met kolen. ______________

Ik word gebruikt als versiering. Ik besta vaak uit takjes met groene naalden. Meestal
hang ik aan de voordeur aan een mooie lint. Soms word ik versierd met strikjes.
______________
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7. Ik sta vaak op tafel, maar je kan mij ook ergens anders vinden. Als
ik word aangestoken geef ik licht en warmte af. ______________

8. Je kan mij warm of koud drinken. Sommige mensen versieren mij
met slagroom of marshmallows. ______________

9. Ik ben een traditie en word vaak gehouden op kerstavond, eerste
kerstdag en tweede kerstdag.  ______________

10. Ik zit in een envelop. Je kan mij kopen, maar ook zelf maken. Je
kan mij schrijven en versturen. ______________

11. Ik ben een voertuig en ik heb twee glijders aan de onderkant,
zodat ik goed kan glijden. Soms word ik voortgetrokken door dieren.

______________

12. Rond kerst lig ik vaak onder de boom. Je kan mij inpakken met
inpakpapier. Op 25 december mogen kinderen mij vaak uitpakken.

______________ 



Kerstspeurtocht
Antwoordenblad

 kerstman
 kerstengel
 piek
 kerstbal
 kerstsok
 kerstkrans
 kaars
 chocolademelk
 kerstdiner
 kerstkaart
 slee
 cadeau
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kerstman Kerstengel



piek kerstbal



kerstsok kerstkrans



kaars chocolademelk



kerstdiner kerstkaart



Slee Cadeau
 


