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     Herken en benoem letters   
     Herken en benoem begin- midden- eindklank
     Oefen de fijne motoriek  

Kies een opdrachtkaart. Kijk naar 
het symbool op de kaart en zoek de 
8 bijpassende letterkaartjes op. Het 
“?” symbool op de opdrachtkaart 
geeft aan of er naar begin-, 
midden-, of eindklank gezocht moet 
worden.

Benoem de afbeelding en leg 
het bijbehorende letterkaartje 
naast de afbeelding. De streep 
onder de letter hoort onderaan 
te liggen.

Klap alle kaartjes naar binnen 
toe ter zelfcontrole. Wanneer 
de opdracht goed gemaakt is, 
ontstaat er een afbeelding.
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Taalbewustzijn
Rekenen Taal Motoriek



Tip
s

  
  Speel samen. Neem de letterkaartjes. Sorteer op beginletter en plaats 

de juiste letterkaartjes bij voorwerpen in de klas. Plaats bijvoorbeeld een 
“b” bij een boek, een “k” bij de kast en een “s” bij een stoel. 

        Doe dezelfde oefening daarna met midden- en eindklank.
  Speel samen. Plaats een aantal letterkaartjes op de tafel. Sorteer op 

beginklank en zoek voorwerpen die passend zijn. Leg bijvoorbeeld een 
boek, een bal, een beer bij de letter “b”. Kan het kind bij het spel met de 
beginletter ook de midden- en eindklank benoemen? 

  Kies een letter. Stempel zoveel mogelijk woorden die deze letter 
als beginklank hebben. Weet je ook woorden waarin deze letter als 
middenklank staat? En als eindklank. Stempel deze ook.
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