
Woordenschatquiz Engels voor groep 1-2-3 

Niet iedereen heeft een smartphone, dus u kunt de quiz via Teams doen met 

behulp van de laptop/pc van een van de ouders. 

Wat heeft u nodig?  

Dit velletje met de vragen en de antwoorden. Soms hebben we achter de 

antwoorden aangegeven waar u op verder kunt borduren De leerlingen hebben 

een rood en een groen velletje papier nodig. Of een rode of groene knuffel of nog 

iets anders wat groen en rood is. Het is handig als de ouders erbij blijven, dan 

kunnen zij de stand een beetje bijhouden. 

Hoe werkt het? 

De kinderen steken iets groens of iets roods op om de vraag te beantwoorden. 

Groen betekent ja en rood betekent nee. Nadat iedereen zijn papier omhoog heeft 

gehouden, geeft u het juiste antwoord. Een vraag goed, is één punt. Het gaat om 

het spel, niet om de knikkers. Als u klaar bent, vraagt u aan elke ouder wat de score 

was en dan wordt vanzelf duidelijk wie de winnaar is of winnaars zijn bij een gelijke 

stand. 

Tijdsduur 

Het duurt ongeveer een half uur, een beetje afhankelijk van wat u er verder bij 

vertelt. Als u het goede antwoord geeft, kunt u ook andere woorden/zinnen 

behandelen en vragen stellen, waardoor de leerlingen actief met de taal bezig zijn 

en het een interactief spel wordt.  

Have fun! 



De quiz 

1. Hoe zeg je: ben je klaar? Zeg je dan: Are you ready?-)  Green or red? Ja, dat klopt. 

2. Wat is tante in het Engels? Dat is uncle. -)  Green or red? Nee, want tante is 

aunt. Hoe noem je je zus, broer, oom etc. 

3. Wat is 13 in het Engels? Thirty. -) Green or red? Nee, 13 is thirteen. Thirty is 30. 

Laat ze tot 20 tellen en oefenen met tientallen: 10-20-30-40 etc. 

4. De keuken noemen we the kitchen. -) Green or red? Ja, dat klopt. En hoe 

noemen we de woonkamer, de hal, de kelder etc. 

5. You can see with your eyes. -) Green or red? Ja, dat klopt, eyes zijn je ogen. 

En hoe noem je je neus etc. 

6. Noemen we het jaargetijde de lente spring. -) Green or red? Ja, klopt: spring is 

lente en hoe noemen we winter, zomer etc. 

7. Een regenboog in het Engels noemen we een sunshine. -) Green or red? Nee, 

een regenboog noemen we een rainbow. En welke kleuren heeft de rainbow? In 

English: red (rood), orange (oranje), yellow (geel) green (groen), blue (blauw), indigo 

(donkerpaars) and violet (lichtpaars). 

8. De Engelsen gebruiken voor het woord nest hetzelfde woord als wij. -)  

Green or red? Klopt, nest is ook nest in het Engels. En geef eens een voorbeeld van 

een beest dat een nes heeft: bird, bee etc. 

9. Noemen we een vlinder in het Engels een chicken?  -)Green or red?  Nee, een 

vlinder is een butterfly. 

10. Wat zeggen Engelsen als ze je willen bedanken? Thank you. -) Green or red? 

Ja, dat klopt, of ‘Thanks a lot’ of Thank you very much.’ Engelsen zijn altijd heel 

beleefd!  

And the winner is ....... Applaus!!! 

      

Was het leuk, zinvol, leerzaam om te doen? Heeft u tips voor ons? Laat het ons 

weten. Graag! elt.service@pearson.com 

 


