
Activiteiten voor thuis
Spelen met spellen!

Spelen is niet alleen heel leuk om 
te doen. Door te spelen ben je 
ook aan het leren! Deze activiteit 
gaat over spelen en meteen leren 
kinderen spellen. Lees verder over 
2 spelmanieren voor kinderen vanaf 
groep 4 die 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!

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

Je gaat aan de slag met open en 
gesloten lettergrepen. Hiernaast een 
korte uitleg.

Klankgroepen helpen je bij het be-
palen van de juiste spelling van een 
woord. Een klankgroep is een deel 
van een gesproken woord. Het gaat 
om een verdeling zoals je het hoort. 
Bijvoorbeeld in het woord letter hoor 
je lè-ter, dit zijn 2 klankgroepen. 
Doordat je aan het eind van de eer-
ste klankgroep een /è/ hoort, weet je 
(volgens de regel) dat je vervolgens 2 
medeklinkers moet schrijven: le-tter. 
Alle klanken zijn verdeeld in 4 soor-
ten: lange klanken (aa, ee, oo, uu), 
korte klanken (a, e, o, u, i), tweete-
kenklanken (eu, oe, ie, ui, ei, ij,ou, au) 
en medeklinkers (k, m, n, r, s, v, p, t, 
b, g, d, z, h, w, j, l, f). Aan elke soort is 
een regel verboden. 

Woord Eerste 
klankgroep

Klank Soort klank Bijbehorende regel

Lopen Loo oo Lange klank Ik neem een stukje van de oo 
weg

Keuken Keu eu Tweeteken-
klank

Ik schrijf het woord zoals ik het 
hoor

Bakker Ba a Korte klank Ik schrijf de k dubbel

Ijsje ij s Medeklinker Ik schrijf het woord zoals ik het 
hoor



Activiteiten voor thuis
Speel dit spel en oefen met spelling. 

Basisvariant 
1. Print het werkblad en knip de kaartjes uit. 

2. Benoem met je kind(eren) wat de afbeeldingen betekenen: 
 - een lange streep= je hoort een lange klank aan het eind van de eerste  
 klankgroep, 
 - een korte streep=je hoort een korte klank aan het eind van de eerste   
 klankgroep 
 - twee verticale streepjes=je hoort een tweetekenklank aan het eind   
 van de eerste klankgroep     
 - een mondje met tong=je hoort een medeklinker aan het eind van de   
 eerste klankgroep (je hebt je mond en tong nodig om een medeklinker te  
 zeggen, vandaar deze afbeelding)

3. Leg de kaartjes met de klanksoorten (4e kolom)  verspreid op de tafel/  
 grond, met de afbeelding naar boven. 

4. Je noemt een woord uit de woordlijst.

5. De kinderen luisteren welke klank ze horen in de eerste klankgroep.

6. Het kind dat als eerst het kaartje met de klanksoort weet, mept met de   
 vliegenmepper op het kaartje.

7. Als het goed is, mag het kind het kaartje houden.

8. Wie verzamelt de meeste kaartjes? 



Activiteiten voor thuis
Woordenlijst 
(=woord dat je 
noemt)

(1e) Klankgroep Laatste klank Klanksoort die de 
kinderen moeten 
zoeken

blokken blo o korte klank

bomen boo oo lange klank
boeven boe oe tweetekenklank
bliksem blik k medeklinker
lenzen Len n medeklinker
Holland ho o korte klank
agent aa aa lange klank
helaas hee ee lange klank
duiven dui ui tweetekenklank
appel a a korte klank
Pasen paa aa lange klank
fossiel fos o korte klank
bodem boo oo lange klank
sorry so o korte klank
ravijn raa aa lange klank
prijzen prij ij tweetekenklank
alles a a korte klank
schieten schie Ie tweetekenklank
vrede vree ee lange klank
pasta pas s medeklinker
trouwen trou ui tweetekenklank
geniaal gee ee lange klank
giftig gif f medeklinker
morgen mor r medeklinker



Activiteiten voor thuis
Moeilijkere variant 
1. Je legt de kaartjes uit de 4e kolom erbij (op tafel/grond, met de    
 afbeelding naar boven. 

2. Benoem met je kind(eren) wat de afbeeldingen betekenen: 
 - een oortje= en dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor 
 - twee verticale streepjes met een kruis= en dan neem ik een stukje van  
 de … weg 
 - twee mondjes= en dan schrijf ik de … dubbel

3. Je noemt een woord uit de woordlijst

4. De kinderen luisteren welke klank ze horen in de eerste klankgroep

5. Het kind dat als eerst het kaartje met de juiste klanksoort weet, mept met de  
 vliegenmepper op dat kaartje

6. Het kind dat als eerst het kaartje van de goede bijbehorende regel weet,   
 mept met de vliegenmepper op dat kaartje

7. Als het goed is, mag het kind het kaartje houden, je kunt dus per keer 2   
 kaartjes winnen

8. Wie verzamelt de meeste kaartjes? 



 

Activiteiten voor thuis
Woordenlijst 
(=woord dat 
je noemt)

(1e) Klank-
groep

Klank die de kinde-
ren moeten zoeken

Bijbehorende regel
(consequentie van de klank)

blokken blo o= korte klank Ik schrijf de ... dubbel

bomen boo oo= lange klank Ik neem een stukje van de ... weg

boeven boe oe= tweetekenklank Ik schrijf het wrood zoals ik het hoor

bliksem blik k= medeklinker Ik schrijf het woord zoals ik het hoor

lenzen Len n=medeklinker Ik schrijf het woord zoals ik het hoor

Holland ho o= korte klank Ik schrijf de ... dubbel

agent aa aa= lange klank Ik neem een stukje van de .. weg

helaas hee ee=lange klank Ik neem een stukje van de .. weg

duiven dui ui=tweetekenklank Ik schrijf het woord zoals ik het hoor

appel a a=korte klank Ik schrijf de ... dubbel

Pasen paa aa=lange klank Ik neem een stukje van de .. weg

fossiel fos o=korte klank Ik schrijf de ... dubbel

bodem boo oo= lange klank Ik neem een stukje van de .. weg

sorry so o=korte klank Ik schrijf de ... dubbel

ravijn raa aa=lange klank Ik neem een stukje van de .. weg

prijzen prij Ij= tweetekenklank Ik schrijf het woord zoals ik het hoor

alles a a= korte klank Ik schrijf de ... dubbel

schieten schie Ie= tweetekenklank Ik schrijf het woord zoals ik het hoor

vrede vree Ee= lange klank Ik neem een stukje van de .. weg

pasta pas S= medeklinker Ik schrijf het woord zoals ik het hoor

trouwen trou ou= tweetekenklank Ik schrijf het woord zoals ik het hoor

geniaal gee ee=l ange klank Ik neem een stukje van de .. weg

giftig gif f= medeklinker Ik schrijf het woord zoals ik het hoor

morgen mor r= medeklinker Ik schrijf het woord zoals ik het hoor


