
Deur rijmt op scheur, kraan rijmt 
op banaan en fiets rijmt op niets. 
Rijmen is een zinvolle taalactiviteit 
voor kinderen waaraan je 
bovendien veel plezier kunt 
beleven. 

Samen rijmen is nog veel leuker 
dan alleen. Hieronder staan 
rijmactiviteiten die voor kinderen 
supertof zijn om te spelen, waarbij 
ze mogen bewegen, die ook nog 
eens heel leerzaam zijn en die voor 
jou als ouder weinig voorbereiding 
vragen! 

Kinderen leren hiermee 
bijvoorbeeld onderscheid maken 
tussen de vorm en de betekenis van 
woorden.

Activiteiten voor thuis
Plezier met rijmen

Het enige dat je nodig hebt: 
• vliegenmepper(s)
• print van de woordkaartjes



Eindrijm
Wanneer het einde van woorden op 
elkaar rijmt, noemen we dat eindrijm. 
Bijvoorbeeld: dak – tak. Speel 
hiermee het volgende spel en kom in 
beweging.

Print het werkblad en knip de 
kaartjes uit. 
Bekijk met je kind(eren) de 
afbeeldingen en benoem de 
plaatjes.
Vertel je kind(eren) dat ze  het 
woord gaan zoeken dat rijmt, 
dat betekent dat ze achteraan 
hetzelfde klinken. Zoals pet rijmt 
op net, je hoort beide /et/ aan het 
eind.  
Leg de kaartjes uit de tweede 
kolom verspreid op de tafel/grond, 
met de afbeelding naar boven. 
Noem een woord van de 
woordenlijst.
Het kind dat als eerst het kaartje 
met het rijmwoord weet, mept met 
de vliegenmepper op het kaartje.
Als het goed is, mag het kind het 
kaartje houden.
Wie verzamelt de meeste kaartjes? 
Heeft je kind de smaak te pakken? 
Speel het spel dan nog eens, maar 
nu met de andere helft van de 
kaartjes. Leg dan de kaartjes uit 
de eerste rij op tafel en noem als 
ouder de woorden uit de tweede 
rij.

Activiteiten voor thuis
Woordenlijst 
(woord dat je 

noemt)

Woord dat de 
kinderen gaan 

zoeken
dak tak

braam raam
hand olifant
paars laars
doos roos

sneeuw leeuw
agent tent

krokodil bril
peer veer
ijsje meisje

oliebol hol
snicker kikker

mos vos
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Beginrijm
Woorden kunnen ook rijmen door het 
begin van een woord, dit noemen we 
beginrijm. Bijvoorbeeld: teen – trui. 
Nog een spel om dit spelenderwijs te 
oefenen, lekker in beweging.

Gebruik dezelfde kaartjes als in 
het vorige spel.
Vertel je kind(eren) dat ze het 
woord moet zoeken met dezelfde 
beginletter. Dit betekent dat ze 
vooraan hetzelfde klinken. Zoals 
pet en pan, je hoort beide een /p/ 
vooraan. 
Leg de kaartjes uit de tweede 
kolom verspreid op de tafel/grond, 
met de afbeelding naar boven. 
Noem een woord van de 
woordenlijst.
Het kind dat als eerst het kaartje 
met het dezelfde beginletter weet, 
mept met de vliegenmepper op 
dat kaartje.
Als het goed is, mag het kind het 
kaartje houden
Wie verzamelt de meeste 
kaartjes? 
Heeft je kind de smaak te pakken? 
Speel het spel dan nog eens, maar 
nu met de andere helft van de 
kaartjes. Leg dan de kaartjes uit 
de eerste rij op tafel en noem als 
ouder de woorden uit de tweede 
rij.

Activiteiten voor thuis
Woordenlijst 
(woord dat je 

noemt)

Woord dat de 
kinderen gaan 

zoeken
dak doos

braam bril
hand hol
paars peer

snickers sneeuw
krokodil kikker
oliebol olifant

mos meisje
roos raam
tak tent
vos veer
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