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Associatieve Woorden Bal-Spel 
 
Doel: Herhalen van alles wat met (een) Feestdag(en) te maken heeft. 

 Dit kan als afsluiting van een lessenreeks of als afsluiting van 
 een jaar gebruikt worden maar ook gewoon bij een Feestdag. 

 Uiteraard kan dit spel ook gebruikt worden voor andere  
 onderwerpen dan de Feestdagen. 

 

Benodigdheden:  Zachte bal 
   Evt. een schoolbord of pen en papier 

  
 
Voorbereiding, indien gewenst: 

Als je denkt dat het nodig is om eerst nog te wat zaken te herhalen, start je als 
volgt: 

Op het bord schrijf je per Feestdag samen met de kinderen woorden op die 
daarbij horen. Wanneer je 1 Feestdag behandelt kan dit door middel van een 
woordenspin en wanneer je meerder feestdagen behandelt kan je de woorden in 

nette rijtjes zetten. 
Laat de kinderen zo breed mogelijk denken: het verhaal horende bij de 

Feestdag, inclusief hoofdpersonen, de manier waarop het gevierd wordt, 
attributen, etenswaren etc 

 

Voorbeeld: Pesach 
Matze  Uittocht uit Egypte 

Mosje  Sederschotel 
Mandje  wijn 

10 plagen  leunen 
Piramide  Chameets 
Batja  lamsbotje of lam(svlees) 

Farao  kikkers etc. 
 

 
Spel: 
Ga met de leerlingen in een kring op de grond zitten. 

Je noemt de Feestdag die je wilt ‘behandelen’ en gooit de bal naar een leerling.  
Deze moet een associatief-woord bij deze Feestdag noemen voordat hij/zij de 

bal doorgooit naar een andere leerling.  
Deze leerling noemt weer een (nieuw) associatief-woord en gooit de bal door. Zo 
gaat het spel verder tot een leerling niks kan bedenken, een woord noemt dat al 

is geweest of een verkeerde associatie noemt.  
Deze leerling moet dan snel gaan staan en een leerling die nog wel een (nog 

niet genoemd) associatief-woord weet mag de leerling met de bal gaan tikken.  
Zodra de leerling met de bal is getikt geeft hij/zij de bal aan de andere leerling 
die dan een goed associatieve-woord kan zeggen.  

Het spel kan dan weer verder gaan. De leerling die getikt is gaat weer en de 
kring zitten en kan weer meespelen. 

 
Als je meerdere Feestdagen behandelt kun je overgaan op de volgende feestdag 
wanneer je het gevoel heb dat de inspiratie op is… 


