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Sorteer op basis van een of meerdere kenmerken
Herken eindrijm
Herken en onthoud nieuwe woorden
Leer nieuwe woorden en gebruik ze in de juiste context
Oefen de fijne motoriek
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Zoek steeds 3 beeld
kaarten bij elkaar die 
rijmen. Benoem de 
afbeeldingen hardop.

Zoek steeds 3 beeld
kaarten bij elkaar die 
rijmen. Benoem de 
afbeeldingen hardop. 
Plaats nu de juiste 
beeldkaartjes eronder. Draai ze om en lees de woorden hardop.

Zoek steeds 3 beeld
kaarten bij elkaar die 
rijmen. Benoem de 
afbeeldingen hardop. 
Plaats nu de juiste 
woordkaartjes eronder. Lees de woorden hardop. Draai de 
woordkaartjes om om te zien of je het juiste woord geplaatst 
hebt.
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stoep poep snoep



  Speel met zijn drieën. Verdeel de kaarten zo dat iedereen 
een kaart van elk trio heeft. Het eerste kind benoemt een 
kaart, bijvoorbeeld kuif. De andere kinderen leggen de 
passende kaart op tafel (druif en duif ). Bespreek samen of 
het goed is gedaan.

  Speel memory. Draai steeds 3 beeldkaarten om. Benoem 
wat je ziet. Als de kaarten bij elkaar horen, mag je ze 
houden. Wie de meeste kaarten verzamelt, wint! 

  Speel samen. Geef elkaar opdrachten. Plaats 4 beeldkaarten 
op tafel, een trio plus 1 kaart die er niet bij hoort. Benoem 
welke er niet bij hoort en waarom niet.

  Speel samen. Maak zelf een spel met rijmtrio’s. Teken op 
papier en knip de kaarten uit. Maak ook kleine kaartjes 
met het woord erop.

  Zoek de woorden die bij elkaar horen, bijvoorbeeld kroon, 
troon, boon. Stempel of schrijf ze na.

Woorden uit Rijmtrio: bek hek nek / schuur stuur vuur / kus 
lus bus / snoep stoep poep / mug brug rug / fles bles zes / 
kroon troon boon / steen een speen / kuif duif druif / kip stip 
wip / bril stil schil / tas gras das / dak slak tak / klok sok rok / 
zwaan kraan banaan / mol tol (vet)bol
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