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  Sorteer op basis van rijm
  Herken eindrijm
  Leer nieuwe woorden en gebruik ze in de juiste context
  Oefen de fijne motoriek 

Rijmduo

  Laat de kinderen van tevoren in grote lijnen het verhaal al bedenken.
  Bespreek en benoem van tevoren de functies en kenmerken van de 

diverse figuren.
  Geef van tevoren diverse tips die het  samen spelen kunnen bevorderen. 

Denk hierbij aan het luisteren naar elkaar,  elkaars ideeën respecteren en 
het  uitwisselen van de diverse figuren.

Tip
s

  Speel memory. Draai steeds 2 beeldkaartjes om. Benoem wat je ziet. Als 
de kaartjes bij elkaar horen, mag je ze houden. Wie de meeste kaartjes 
verzamelt, wint! 

  Speel samen. Geef elkaar opdrachten. Plaats 3 beeldkaartjes op tafel, 
2 kaartjes die rijmen en 1 kaartje dat er niet bij hoort. Benoem welke er 
niet bij hoort en waarom niet.

  Speel samen. Maak zelf een spel met rijmduo’s. Teken op papier en knip 
de kaartjes uit. Zoek de juiste kaartjes bij elkaar of speel memorie.

  Speel samen. Verdeel de kaartjes zo dat iedereen een kaartje van elk 
duo heeft. Het eerste kind benoemt een kaartje, bijvoorbeeld oog. De 
ander legt het passende kaartje op tafel (boog). Bespreek samen of het 
goed is gedaan.  

1
Zoek steeds 2 beeldkaartjes 
bij elkaar die rijmen. Benoem 
de afbeeldingen hardop.

Taalbewustzijn
Rekenen Taal Motoriek
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