


Inhoud
Woordjes lopen: korte en lange klanken

• 21 blauwe voetjes met alle medeklinkers
• 5 groene cirkels met de korte klanten a, e, i ,o, u
• 4 gele cirkels met de lange klanken: aa, ee, oo, uu
• tekening van een mus (korte klank)

Woordjes lopen: tweetekenklanken 
• 21 blauwe voetjes met alle medeklinkers
• 8 oranje cirkels met de twee-teken-klinkers ie, ui, eu, ij, ou, ei, au, oe
• tekening van een vlieg (tweetekenklank)

Woordjes lopen: alle klanken
• 21 blauwe voetjes met alle medeklinkers
• 5 groene cirkels met de korte klanten a, e, i ,o, u
• 4 gele cirkels met de lange klanken: aa, ee, oo, uu
• 8 oranje cirkels met de twee-teken-klinkers ie, ui, eu, ij, ou, ei, au, oe
• tekening van een vliegtuig (samengesteld woord)
• handleiding

Doelgroep
Voor 1 -4  kinderen * vanaf 3 jaar

Ontwikkelingsdoelen
Taalontwikkeling: fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe

• Spelen met klanken (fonemen) en symbolen, woorden verklanken.
• Ontdekken van het alfabetisch principe (in een speelse context).
• Deelnemen aan woord- en klankspelletjes.
• Ontdekken dat letters met klanken corresponderen.

Sociaal- emotionele ontwikkeling
• Luisteren naar elkaar, van elkaar leren.
• Communiceren, overleggen en feedback.
• Plezier hebben in het spel.

Motorische ontwikkeling
• Bewegend leren in de ruimte.
• Lopen in de ruimte volgens bepaalde route.

Spel
‘Je bent er bijna, nog één letter. De ‘m’, ik zie deze letter. Kijk maar, daar!’ Isabel zet haar 
rechtervoet op het voetje met de medeklinker ‘m’. Karim roept vol vreugde: ‘Ja gelukt, je 
hebt het woord ‘kam’ gelopen. Eerst de letter ‘k’, daarna de ‘a’ en aan het eind de ‘m’. 
‘K-a-m’ is het woord ‘kam’. Nu mag ik, het woordje ‘som’ ga ik lopen.’

Bewegend leren met de matten ‘Woordjes lopen’. 
Kinderen lopen over de mat en zetten hun voet(en) op een medeklinker/klinker of lopen van 
de ene naar de andere letter om een woord te maken. Hun hele lijf wordt ingezet om letters 

en/of woorden te oefenen, te herhalen of te bedenken. De spellen die de kinderen spelen op 
de matten zijn verschillend per leeftijd en de kennis van de fonemen en grafemen. 

‘Woordjes lopen’ met peuters
Doen alsof
Peuters doen alsof ze een mus (vlieg of vliegtuig) zijn en lopen over de mat met voetjes en 
cirkels. Geef een stopteken, waarop de peuters stoppen waar ze zijn. Staan zij op een voetje 
of een cirkel? Het kind bekijkt en beschrijft wat erop staan: een rondje, streepjes, een stip.
Misschien weten ze al dat er letter staat. Of herkennen ze ‘hun’ letter al. Reageer positief en 
benoem wat jij ziet. Jij ziet een letter met lijnen en bochten. Benoem de letter als klank, dit is 
geen doel maar je benoemt het wel.
Letter voor letter
Peuters lopen langzaam over de voetjes op de mat. De letter waar zij op gaan staan, spreek jij 
uit. De peuter bepaalt de letter die jij uitspreekt. Het lijkt op een spelletje, maar ondertussen 
leren peuters dat er een letter-klank-koppeling bestaat.

‘Woordjes lopen’ met kleuters
Hoe heet jij?
Kleuters komen in hun dagelijks leven in aanraking met letters. In de supermarkt staan letters, 
op school hangen letters aan de muur en op het pak melk staan ook letters. Ook zijn ze 
mogelijk al bekend met de letters van hun naam. Met hun eigen naamkaartje zoeken ze de 
juiste letters op de mat en lopen hun eigen naam.
De 1e letter
Verzamel een doos met verschillende voorwerpen die in een thema (of meerdere thema’s) 
aan bod zijn geweest. Bijvoorbeeld: tand, kies, borstel, spiegel, water. Een kind haalt een 
voorwerp uit de doos en benoemt het voorwerp. Dan bedenkt het kind welke letter vooraan 
staat. Een ander kind zoekt deze letter op de mat en gaat er met twee voeten op staan. 
Daarna ruilen de kinderen van rol.

‘Woordjes lopen’ in groep 3 en 4
Rijmen en lopen
Een kind bedenkt een woord, bijvoorbeeld mus (staat ook op de mat) en loopt over de 
letters van dat woord: eerst de ‘m’, dan de ‘u’ en dan de ‘s’. Het kind verklankt de letter 
hardop en benoemt tot slot het hele woord. Het andere kind bedenkt een woord dat rijmt 
op mus en gaat dat woord lopen. De kinderen ontdekken dat de laatste letter(s) steeds 
dezelfde zijn.
Beginnen met zinnen
Kinderen bedenken samen een zin, bijvoorbeeld ‘ik fiets naar de markt’. Om de beurt worden 
de letters van de woorden op de mat gelopen. Door het lopen en hardop verklanken van de 
letters oefenen en automatiseren de kinderen de letters.

Veel plezier met ‘Woordjes lopen‘
Onderwijskundig ontwerp: Gerreke Gierveld & Brenda van Rijn 

Ontwerp en illustratie: Marc Freriks & Wiebe Brandsema


