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Sorteer en sluit uit op basis van een of meerdere kenmerken 
Leer begin-, midden- en eindklank onderscheiden in woorden 
Leer nieuwe woorden en gebruik ze in de juiste context
Oefen de fijne motoriek

Pak een opdracht strook 
en een kaartje met een 
kruis. Lees de klinkers 
en medeklinkers die aan 
het begin staan. Benoem dan de afbeeldingen op de strook. 
Waar hoor je deze klank niet? Leg het kaartje met het kruis op 
de afbeelding die er niet bij hoort.

Kijk of je het goed hebt 
gedaan door de opdracht-
strook om te draaien.

 - Speel in tweetallen en lees de klinkers en medeklinkers 
hardop. Benoem daarna de afbeeldingen. Bespreek samen 
welk plaatje er niet bij hoort.

 - Speel in tweetallen. Een kind neemt een opdrachtstrook, 
leest de klinkers en medeklinkers en benoemt de 
afbeeldingen. De ander luistert goed en antwoordt daarna 
welke afbeelding er niet bij hoort.

 - Speel in tweetallen. Neem een opdrachtstrook, lees de 
klinkers en medeklinkers en benoem de afbeeldingen. 
Welk plaatje hoort er niet bij? Kun je nog meer woorden 
noemen die er wél bij horen? (Bijvoorbeeld bij M: Muis, 
duim en kam horen erbij. Hand hoort er niet bij. Mast, 
boom, emmer, mos, motorfiets horen er ook nog bij).

 - De set bevat de volgende klinkers en medeklinkers: b, d, f, 
g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z, a, e, i, o, u, aa, ee, oo, uu.
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Creëer je eigen Educo wereld met onze duurzame verpakkingen.
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