
 

De letterspeeltuin 
een spel vol auditieve oefeningen 

 
Instructiekaart voor de leerkracht 

 

Voor dit spel heb je nodig: 

- spelbord. Uitprinten en vergroten tot A3 formaat, zo mogelijk in kleur. 

Lamineren. 

- woordkaartjes (kaartjes met afbeeldingen).  

Printen, knippen en lamineren. Omgekeerd op een stapel naast het spelbord 

leggen. 

- 1 dobbelsteen 

- 4 pionnen 

 

Dit spel kan met 4 kinderen gespeeld worden. De leerkracht is de spelleider. 

De kinderen beginnen op ‘start’. Wie het hoogst gooit, mag beginnen.  

De leerkracht vertelt wat de kinderen mogen doen wanneer ze komen op: 
 

Je mag 4 kaartjes pakken. Leg de kaartjes voor je neer.  
 Met welke letter beginnen de woorden? Zijn er kaartjes die met dezelfde 
letter beginnen? Ja? Dan mag je deze kaartjes houden en de andere 
kaartjes leg je terug. 
Nee? Leg alle kaartjes naast de stapel. 
 
Je mag 2 kaartjes pakken. Wat staat hierop? 
Maak een zin of kort verhaaltje waarin deze 2 woorden voorkomen. 
Lukt dit? Je mag de kaartjes houden. Lukt dit niet? Leg de kaartjes naast 
de stapel. 

 
Je mag 2 kaartjes pakken. Wat staat hierop? 
Welk woord is het langst? Heb je het goed? Dan mag je de kaartjes 
houden. 

 
 Pak 1 kaartje. Hak het woord op dit kaartje in stukjes.  
Bij een kort woord moet het kind de letters hakken. 
Bij een lang woord mag het kind de lettergrepen klappen. 
Is het goed? Dan mag je het kaartje houden. 
 
Pak 1 kaartje. Wat is de eerste letter van het woord dat je ziet? 
Heb je dit goed? Dan mag je het kaartje houden. 
 
Pak 3 kaartjes. Leg ze in een rij voor je neer. Kijk er goed naar. 
Draai ze om. Wat stond er op het eerste kaartje? 
Heb je dit goed, dan mag je de kaartjes houden.  
 
Pak 1 kaartje. Verzin hier een rijmwoord op. 
Spreek met de kinderen af of het wel of geen onzinwoord mag zijn. 
Is dit goed? Dan mag je het kaartje houden. 
 
Gooi nog een keer. 
 
De winnaar is degene met de meeste kaartjes wanneer de eerste speler 
het ‘einde’ bereikt of wanneer de speeltijd om is. 
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