
Taal
ONTDEK EEN NIEUWE LETTER 

CIRCUIT

VOORBEREIDINGSTIJD
15 minuten
LESTIJD
50 minuten 

LESDOEL
De leerlingen oefenen het auditief en visueel 
herkennen van een nieuwe letter. Ook oefenen 
ze de nieuwe letter motorisch. 
Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te 
achterhalen in informatieve en instructieve tek-
sten, waaronder schema’s, tabellen en digitale 
bronnen.

INHOUD
Voorbereiding
Per spel is er een kleine voorbereiding. Zorg dat 
je elk spel op een andere plek op het school-
plein klaarlegt.

1. Letterstoelendans: teken op de grond in een 
cirkel een aantal verschillende letters. Zorg 

dat de letter die geoefend wordt (de i) er 4 
keer tussen staat. 

2. Stokwoorden: print de opdrachtkaart 6 keer 
uit (bijlage 1) en leg deze klaar.

3. Teken een woord: zorg dat er tekenpapier, 
klemborden en voor 6 leerlingen een potlood 
klaar ligt.

4. Schrijf de letter na: print het voorbeeld van 
de schrijfl etter i en leg dat klaar.

5. Vooraan-midden-achteraan: teken twee keer 
3 cirkels op de grond met daartussen iets 
ruimte. Print voor dit spel nogmaals twee 
keer de opdrachtkaart uit bijlage 1 uit.

Inleiding
Geef de leerlingen voordat ze naar buiten gaan 
allemaal de opdracht om een spin te zoeken. 
Laat de leerlingen een paar minuten het plein 
afspeuren. Wie heeft er één gevonden? Bewon-
der met elkaar de spin. Verzamel dan de leer-
lingen in de kring. Vertel ze een aantal weetjes 
over spinnen of vraag de leerlingen wat zij zelf 
al weten van spinnen:

• Een spin heeft 8 poten en is dus geen insect 
(die hebben 6 poten), maar ze behoren tot de 
spinachtigen. 

• Een spin heeft vaak 8 ogen.
• Spinnen in Nederland zijn ongevaarlijk.
• Spinnen maken een web. 
• Spinnen bestaan al 400 miljoen jaar; ze war-

en er al voor de dino’s!
• Spinnen zijn roofdieren: ze vangen andere 

insecten in hun web of ‘jagen’ erop. 

Anouk Ot to

BENODIGDE MATERIALEN
• Stoepkrijt
• 6 keer opdrachtkaart woorden met de i 

geprint
• Tekenpapier per leerling
• 6 klemborden (of een stuk karton met 

een postelastiek)
• Potloden
• 6 keer voorbeeld schrijfl etter /i/ geprint
• 2x opdrachtkaart woorden met de i 

geknipt in kaartjes
• Woordkaartjes woorden met /i/

GROEP 3
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Stuur het kringgesprek dan eens naar de letters 
die in het woord spin zitten. Wie kan het woord 
hakken en plakken? In het midden hoor je de 
letter /i/. Dat is de nieuwe letter die we vandaag 
gaan oefenen. Laat een plaatje zien van de 
letter i. 

Aan de slag
De leerlingen gaan in groepjes van ongeveer 
6 leerlingen oefenen met een nieuwe letter. In 
deze les is dat de letter /i/, maar je kunt uiter-
aard ook een andere letter introduceren. Elke 
opdracht kan zelfstandig worden uitgevoerd, 
maar het is wel belangrijk dat er even kort wordt 
voorgedaan wat de opdracht is. Laat de groep-
jes elke 7 minuten van spel wisselen.

1. Letterstoelendans: één van de leerlingen 
staat in het midden van de cirkel en zingt 
een liedje. De andere leerlingen lopen rond 
de cirkel met letters. Als er gestopt wordt 
met zingen, proberen de andere leerlingen 
allemaal op een letter /i/ te gaan staan. Wie 
te laat is, mag nu in het midden staan. Zo 
gaat het spel door tot de tijd om is.

2. Stokwoorden: de leerlingen maken de woor-
den van de opdrachtkaarten na met stokjes. 

3. Teken een woord: de leerlingen nemen een 
tekenvel en een potlood en gaan op zoek 
naar woorden op het plein waar de letter /i/ 
in zit, bijvoorbeeld spin en maken hier een 
tekening van. 

4. Schrijf de letter na: laat de leerlingen de 
schrijfletter /i/ natekenen in het zand van 
bijvoorbeeld de zandbak. Laat leerlingen ook 

eens experimenteren door met een tak in de 
aarde te tekenen. Laat ze één /i/ heel groot 
maken, zodat de leerlingen er overheen kun-
nen lopen om te voelen hoe de letter loopt.

5. Vooraan-midden-achteraan: de leerlingen 
verdelen zich in twee groepjes van 3 leerlin-
gen. Elk groepje gaat in een rij bij de 3 cirkels 
staan. De eerste leerling mag straks sprin-
gen, de tweede leerling neemt een kaartje 
en leest het woord voor. De eerste leerling 
springt in de cirkel waar hij of zij de letter 
hoort: aan het begin, in het midden of aan 
het einde van het woord. De tweede leerling 
kijkt of dat klopt. De leerling die gesprongen 
heeft sluit achteraan aan in de rij en het spel 
begint opnieuw. 

Reflectie
Verzamel alle leerlingen weer in de kring. 
Vraag de leerlingen naar het laatste spel wat 
ze hebben gedaan of stel een aantal van de 
volgende vragen aan de hele groep: Wie heeft er 
gewonnen bij letterstoelendans? Kan het laatste 
groepje een mooi stokwoord laten zien? Welke 
woorden met de i zijn er getekend? Kan ieder-
een even de letter i in de lucht schrijven? Zit de i 
in spin nu vooraan, in het midden of achteraan? 
Welke letter zit er nog meer in het midden?

Tip! Wil je liever een andere letter 
oefenen? We zetten hieronder een aantal 
letters en mogelijke introducties op een 
rijtje:
k kikker    aa haas
m madeliefje   s spin
p paardenbloem   v vogel
r regenworm   e den

Tip! Is het voor de klas nog wennen 
om een buitenles te krijgen? Doe dan een 
paar spellen klassikaal en bewaar de ande-
re opdrachten voor een andere keer.
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Bijlage 1: Opdrachtenkaart woorden met de i
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ik mis

sis spin

rik is

min sik

kin in
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Bijlage 2: Voorbeeld schrijflet ter i
ONTDEK EEN NIEUWE LETTER CIRCUIT


