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Zoek het woord
Ontluikende geletterdheid; spelen met woorden en letters.

Leerdoelen
- Ontwikkelen van de auditieve en visuele waarneming; 

relatie tussen gesproken en geschreven taal. 
- Ontwikkelen van het fonetisch bewustzijn; zinnen zijn 

opgebouwd uit woorden, woorden bestaan uit klanken en 
klanken worden weergegeven met tekens.

Inhoud
- 40 beeldkaartjes (alleen een afbeelding)
- 40 woordbeeldkaartjes (afbeelding met bijpassend woord)
- 40 losse woordkaartjes*
- 115 losse letterkaartjes

Opbouw van het spel
Laat de kinderen eerst kennismaken met het materiaal door de beeldkaartjes te introduceren. 
De kinderen kunnen het plaatje benoemen. Zoek nu hetzelfde woordbeeldkaartje bij het beeldkaartje.
Wordt bovenstaande goed beheerst dan kunnen de woordkaartjes worden aangeboden en kan het
kind het woordkaartje koppelen aan het woordbeeldkaartje met woord. Vervolgens zoekt het kind
de woordkaartjes bij het beeldkaartje. Tot slot kunnen de losse letterkaartjes gezocht worden om
het woordkaartje na te leggen.

Andere spelmogelijkheden
Zoek woorden die met dezelfde letter (klank) beginnen.
Zoek woorden die met dezelfde letter (klank) eindigen.

Lotto (max. met 6 kinderen)
Elk kind legt 6 woordbeeldkaartjes voor zich neer. De woordkaartjes liggen op de kop in het 
midden van de groep. Om de beurt wordt nu een woordkaartje omgedraaid en gekeken of deze
overeenkomt het het woordbeeldkaartje. Degene die het eerst zijn lotto compleet heeft is winnaar.

Memory
Leg alle woordkaartjes en woordbeeldkaartjes op de kop. Zoek nu zoveel mogelijk paren bij elkaar.
*
Boot Doos Huis Kat Neus Roos Uil Zon
Bus Duif Hut Kip Net Raam Vuur Zeep
Boer Hout Oog Riem Vis Zak Buik Ei
Maan Pet Sok Bijl IJs Muur Pauw Tak
Weg Bos Geit Jas Mes Pen Teen Wip
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