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groep 4
LESDOEL
De leerlingen oefenen met het zoeken en maken
van lange woorden en deze foutloos te spellen
Kerndoel 11: De leerlingen kennen regels voor
het spellen van andere woorden dan werkwoorden.

bijvoorbeeld boom, steen of raam. Laat de leer
lingen eerst naar het voorwerp toe lopen (of
rennen) en vervolgens de naam van het voorwerp opschrijven. De gebruikte letters van het
woord mogen ze afstrepen van het alfabet.
Daarna zoeken ze een tweede woord, het liefst
met andere letters, schrijven ze het woord op
en strepen ze de gebruikte letters af. Als een
letter al is afgestreept, dan hoeft deze niet nog
een keer te worden afgestreept. De leerlingen
proberen zoveel mogelijk letters van het alfabet
af te strepen door woorden te zoeken.

InhouD
Voorbereiding
Print of kopieer per duo een werkblad met het
alfabet uit.
Inleiding
Leg aan de leerlingen uit wat ze deze les gaan
doen. Je kunt de uitleg binnen doen, bijvoorbeeld met behulp van het digibord. Kies een
woord uit, bijvoorbeeld ‘deur’. Streep vervolgens
de letters d-e-u-r door op het werkblad.

Tip! Je kunt het moeilijker maken door
de opdracht te geven om zoveel mogelijk
letters af te strepen met zo min mogelijk
woorden. Dit dwingt hen om lange(re)
woorden te zoeken.

Aan de slag
Verdeel de leerlingen in duo’s en geef ze een
werkblad en klembord. Daarna zoeken ze
buiten dingen die er echt zijn en gezien worden,

Reflectie
Bespreek met elkaar hoeveel en welke woorden
de duo’s hebben gevonden. Wie heeft de meeste letters afgestreept? Bespreek ook met elkaar
wat het langste woord is dat is gevonden.

Benodigde materialen
• Werkblad met het alfabet (per duo)
• Klembord en potlood (per duo)
• Werkblad invullen (bijlage 2)
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Bijlage 1: Alfabet

a b c d e
f g h i j k
l m n o p
q r s t

u

v w x y z
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Bijlage 2: Werkblad
Schrijf in elk vakje het woord dat je gevonden hebt.
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