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LEES & SCHRIJF 
Knip onderstaande woordkaartjes uit.  
Leg ze omgekeerd verspreid in het huis.  
Geef je kind het schrijfblad dat je onderaan dit document vindt.  
Je kind moet zo snel mogelijk proberen 10 woordjes op te schrijven.  
LET OP: Je kind moet het woord langer maken.  
Bvb: Op het woordkaartje staat “een mus” → je kind moet op het schrijfblad “twee mussen” 
schrijven.  

Spelverloop  
1. Je kind start aan tafel bij het schrijfblad. 

2. Je kind loopt naar een willekeurig, omgedraaid woordkaartje. 

3. Je kind draait het woordkaartje om en kijkt heel aandachtig naar het woord.  

4. Je kind legt het woordkaartje met de tekst naar boven terug op zijn plaats en loopt snel 

terug naar de tafel waar hij/zij het langere woord juist probeert op te schrijven. 

5. Je kind loopt naar een ander willekeurig, omgedraaid woordkaartje.  

6. …  

Differentiatie: Je kind mag slechts 5 seconden naar het woord kijken.  

FUN: Jij/broer/zus/… doet een wedstrijdje tegen het kind. Wie heeft het snelst 10 woorden juist 
geschreven?  

TIP: Wil je dit meermaals spelen? → Kleef de woordkaartjes op karton en/of plastificeer ze.  

Woordkaartjes:  

Een mus Een bord Een boek Een les Een zak  

Een pen  Een deur Een bril  Een kast Een fles 

Een plaat Een blaar Een week Een man Een pot 

Een pak Een tak Een beer Een haan Een bal 

Een doos Een boom Een bos Een kat  Een kip 

Een rok Een haak Een peer Een buur Een tas 

Een dak Een muur Een schoen Een fiets Een bel 
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Een droom Een spel Een hut Een stuur Een jas 

Een weg Een kom  Een brood Een mond Een stoel 

Een bed Een kus Een kaars Een dag Een paard 

Een vork Een raam Een bol Een hand Een plant 

Een kaart Een zaag Een boot Een kans Een vis 

Een mug Een bus Een schaap Een aap Een steen 

Een ster Een boog Een speer Een juf Een stuk 

Een som Een baan Een zwaan Een vlek Een traan 

Een kool Een bil  Een poot Een stem Een uur 

Een beest Een eend Een friet Een hert Een hoed 

Een hond Een lus Een krant Een land Een maand 

Een tent  Een tand Een punt Een veld Een lint 

Een meid Een naald Een poort Een staart Een taart 

Een vriend Een woord Een mand Een feest Een strand 
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Schrijfblad: 
 

 


