
Leuk dat je het carnaval loopspel hebt gedownload! 

Dit loopspel is geschikt voor groep 7-8. Voordat je start knip/snijd je de
22 opdrachtkaarten los. Hang de opdrachtkaarten verdeeld over het
plein, de gymzaal, de gang of het (speel)lokaal op. Leerlingen werken bij
deze opdracht in tweetallen. 
Voordat je start dobbelt ieder tweetal met 2 dobbelstenen. Het getal dat
je dobbelt is je startgetal, daar begin je. Zoek dit getal op het plein en
maak de opdracht. Schrijf het juiste antwoord op het antwoordblad, bij
het goede getal. Ren hierna naar het volgende getal, na opdracht 3 komt
opdracht 4, etc. Na opdracht 22 ga je verder met opdracht  1. 

Bij dit spel oefenen leerlingen o.a. met:
- verhoudingen: breuken/procenten, tijd
- oppervlakte
- (om)rekenen met lengtematen/gewicht
- persoonsvorm (PV), onderwerp (OND), lijdend voorwerp (LV),
meewerkend voorwerp (MV)
- werkwoordspelling

Carnaval loopspel

www.beweegspellen.nl
Meer bewegend leren?

Antwoord: strooi confetti in het rond
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Volgend jaar kunnen we hopelijk weer
een schooloptocht houden.
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van de confetti is geel,      is groen,
de rest is rood. Welk deel is dat?
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De optocht begint om 14.11uur en duurt 1

uur en drie kwartier. Hoelaat is de
optocht afgelopen?

Er komen 320 mensen naar de
schooloptocht kijken. Vorig jaar was dat

20% meer. Hoeveel mensen kwamen keken
er toen naar de optocht? 
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Carnaval              ook wel
Vastenavond genoemd.
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 Linda heeft 120 muntjes van €0,50. Een
pakje consumptiebonnen kost €12,-.

Hoeveel pakjes kan Linda kopen?
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360 ml

In het café willen ze de ranja klaarzetten.
Op de verpakking staat dat er 270 ml

siroop nodig is voor 6 kannen. Hoeveel ml
heb je dan nodig voor 8 kannen?

305 ml

De carnavalswagen is 6,3m lang en 2,1m
breed. Hoe groot moet de parkeersplaats

zijn waar de wagen komt te staan?

13,23 m2 16,8 m2
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gevolgtgevolgd

De dweilband wordt                 
 door de prinsenwagen. 
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Juf Inge schminkt 130 kinderen, 26 daarvan
willen als piraat geschminkt worden.

Hoeveel procent is dat?



t r

11.

12.

ts
3

"Veel steden en dorpen hebben met
Carnaval een andere naam."

 
Hoeveel zelfstandig naamwoorden heeft die zin?
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Vroeger              men na
Carnaval tot aan Pasen.  

vastenvastte
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De wethouder heeft de sleutel aan de

prins gegeven.
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Daan koopt een verkleedkostuum, de broek
kost €15,99, de blouse kost €11,75, de hoed kost
€6,75 en het masker kost €2,50. Hoeveel moet

Daan afrekenen, afgerond op hele euro's?

€38,- €37,-

pv lvmv



m

h v

15.

16.

n

Tom maakt een bouwtekening van de
carnavalswagen. Op de tekening is de wagen
9cm lang, in het echt is hij 18 meter lang. Op

welke schaal is de tekening gemaakt?

1:200 1:20
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Welk woord mist er in dit lied?
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€93,50

De raad van 11 eet een
boerenkoolmaaltijd, deze kost €8,50 per

persoon. Hoeveel moeten zij betalen?

€94,50

Een rolletje serpentine is 2cmx2cmx10cm.
Hoeveel passen er in een doos van

50cmx50cmx50cm?

1100 1250
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345gr 330gr
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Tijdens Carnaval zijn volop          
h         mensen te zien.
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In een zak confetti zit normaal 300gram. Je
krijgt nu 15% extra, hoeveel gram confetti zit

er nu in de zak?
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De nar loopt meestal voorop in de
polonaise.
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Welk woord mist er in dit lied?
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