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Sorteer en categoriseer klankzuivere woorden 
Vergroot het fonemisch bewustzijn 
Oefen (specifieke) auditieve en visuele taalvaardigheden 
Oefen de fijne motoriek 
Leer mindmappen: leer en onthoud nieuwe informatie
door deze visueel te ondersteunen
Ontwikkel het creatief denken door de woordkaarten op
verschillende manieren te sorteren 

Kies een opdrachtkaart en pak de bijbehorende 
gekleurde houten rechthoeken. Leg de opdrachtkaart 
in het midden. Leg de rechthoeken met de bijpassende 
kleur in de aangegeven volgorde links en rechts naast 
de opdrachtkaart.
Pak de woordkaarten en verdeel deze, passend bij de 
opdracht, over de houten rechthoeken.

De opdrachtkaarten:
-  sorteer op beginklank
-  sorteer op middenklank
-  sorteer op eindklank
-  sorteer op rijm
-  sorteer op thema

 

Rekenen              Taal                 Motoriek 



TIP
S

- Kinderen kunnen bij het indelen luisteren naar de 
klanken. Help ze hiermee. Ook kunnen ze de letters 
van de woordkaart vergelijken met de letters op de 
opdrachtkaart.

- Gebruik het spel in de kring. Leg de houten 
rechthoeken neer en geef elk kind een woordkaart. 
Geef dan een opdracht en laat ze hun woordkaarten 
op de juiste rechthoek plaatsen. 

- Speel het spel ook eens met echte objecten uit de 
klas. Sorteer objecten op beginklank, middenklank, 
eindklank, rijm of thema.

- Laat kinderen eigen opdrachten maken. Gebruik de 
achterkant van de kaart en leg in elk gekleurd vak een 
letter, lettergroep of een afbeelding.

- Laat kinderen eigen woordkaarten verzinnen: schrijf of 
stempel een eigen woord op stevig papier en teken er 
een afbeelding bij. 

- Combineer dit spel met Mindmapping | Sorteer het 
plaatje 523452 en deel woorden en plaatjes in op 
kleur, vorm, seizoen, thema en klanken.
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