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Josée Warnaar

Tips spelend leren
kern 1

In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting worden opdrachten beschre

ven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van 

lezen, spellen en creatief schrijven. 

Deze tips voor keuzewerk bestaan uit opdrachten bij enkele standaard materialen (letter

tafel, letterhotel, magnetische letterdoos) die elke kern van een andere inhoud worden 

voorzien, passend bij de nieuwe letterkennis. Daarnaast worden er bij elke kern ook enkele 

opdrachten specifiek beschreven.

Instructie van de diverse opdrachten
Keuzewerk bestaat voor een deel uit opdrachten die in 
elke kern terugkomen en waar alleen de inhoud van 
verandert. Instructie is na kern start niet meer nodig.  
Er zijn in elke kern ook enkele nieuwe keuzeopdrachten. 
Maak van die opdrachten een foto en print die op de helft 
van een A4tje. Hang deze A4tjes naast het planbord. 
Instrueer bij de start van een nieuwe kern een nieuw 
werkje aan één kind. Als het kind dit goed begrijpt, mag 
het zijn naam onder de foto van het werkje schrijven. 
Kinderen die dit werkje ook kiezen vragen of dit kind hen 
even wil uitleggen wat de bedoeling is. Daarna mag ook 
dit kind zijn naam onder de foto zetten. 

Standaard onderdelen van het keuzewerk:  
Lettertafel, letterhotel en magnetische letterdoos.
Lettertafel
Doel: Auditieve analyse en letterkennis oefenen
Zie ‘Tips voor spelend leren kern start’ voor de beschrij-
ving van de lettertafel-opdrachten. 

Opdracht 1 - Samenwerkingsopdracht uitluisteren letters
Bij opdracht 1 van de lettertafel kunnen de nieuwe letters 
van kern 1 ingezet worden.

Opdracht 2 - Sorteeropdracht voor twee auditief- of 
visueel op elkaar gelijkende letters 

Maak sorteermandjes bij de volgende lettercombinaties: 
i-e, k-p, s-v.

Letterhotel
Doel: Woorden  
(en later zinnen) 
samenstellen met 
de geleerde letters.

Zie ‘Tips voor 
spelend leren kern 
start’ voor de 
beschrijving van de 
letterhotel-
opdrachten. 
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Kopieerblad 1 bevat de 
letterhotel-plaatjes voor de 
maanaanpak en de 
zonaanpak. 
Kopieerblad 1 bevat, voor 
de maanaanpak plaatjes 
van woorden die ingezet 
kunnen worden nadat het 
derde woord van kern 1 is 
aangeboden.

Kopieerblad 1

Maak bij het letterhotel boekjes in de kleur van kern 1: 
rood.

Magnetische letterdoos
Doel: Woorden (en later zinnen en verhaaltjes) samen-
stellen met de geleerde letters.

Zie ‘Tips voor spelend leren kern start’ voor de beschrij-
ving van de opdrachten bij de magnetische letterdoos. 
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kern 1 • kopieerblad 2

Plaatjes strookjes magnetische letterdoos                   

De opdrachtstroken voor 
kern 1 (kopieerblad 2) 
hebben als doel kinderen 
woorden te laten maken van 
de reeds geleerde letters. 
De opdrachtstroken voor 
de maanaanpak bevatten 
plaatjes van woorden die 
ingezet kunnen worden 
nadat het derde woord van 
kern 1 aangeboden is.

Kopieerblad 2

Opdrachten specifiek voor kern 1
Drietal
In kern start hebben de kinderen Drietal leren spelen. 
Ook in kern 1 is het spelen van Drietal nog zinvol, zeker 
voor kinderen die moeite hebben met de klankpositie van 
letters in woorden.
Voorbereiding:
• Kopieer de kopieerbladen 3 en 4 op stevig wit of geel 

papier.
• Knip de kaartjes uit en lamineer ze.
• Stop de kaartjes in een doosje.
• Maak een foto van dit werkje voor het planbord.
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Drietal 
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Kopieerbladen 3 en 4

Lees en knutsel
Doel van deze opdracht is kennis vergaren over dieren 
die uit een ei komen. In het ankerverhaal van kern 1 
komen allerlei dieren voor die uit een ei geboren worden. 
Tijdens de integratielessen wordt hier dieper op in 
gegaan. Bij deze opdracht bekijken kinderen informa-
tieve boeken over dieren die uit een ei komen en kiezen 
ze het babydier dat ze graag uit hun knutsel ei willen 
laten komen. Daarna maken de kinderen een ei waar net 
een jong dier uit kruipt (een krokodil, slang, kikker, 
kuiken,…). Voor dit ei knippen kinderen kopieerblad 5 uit. 
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kern 1 • kopieerblad 5

Knipblad ‘Wat komt er uit jouw ei?’

De twee helften van het ei 
worden met een splitpen 
aan elkaar gemaakt. Het ei 
kan nu open en dicht. De 
kinderen knutselen het 
babydier en plakken dit aan 
de achterkant van de 
onderste helft van het ei 
zodanig dat het babydier er 
ruim boven uitsteekt.

Kopieerblad 5

Ge
m

m
a 

de
 R

oo
s

Veilig leren lezen • Digiregie • Naslag • Artikelen • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 5 van 14

kern 1 • kopieerblad 1

Plaatjes letterhotel

Plaatjes letterhotel
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Voorbereiding:
• Leg informatieve boeken klaar op een groepstafel of 

werkschap.
• Print kopieerblad 5 op stevig papier voor alle kinderen.
• Kopieer de doekaart (kopieerblad 6) en leg deze naast 

de materialen.
• Maak een foto van dit werkje voor het planbord.

Kopieerblad 6

•   Zorg ook voor woordstro-
ken waarop de naam van 
het dier geschreven of 
gestempeld kan worden.

•   Laat boven de werk-
schap ruimte vrij om de 
resultaten op te hangen.

Klassikale instructie bij dit keuzewerk:
• Lees de boeken. Je leest over dieren die uit een ei komen.
• Zoek een dier uit waarvan je graag het ei wilt maken.
• Kijk op de doekaart hoe dat moet.
• Knutsel het ei en maak het dier erin.
• Stempel of schrijf de naam van het dier op een strook 

(kijk goed in het boek).
• Vertel aan de andere kinderen over je dier aan het eind 

van de les.

Lees en sorteer
Doel van deze opdracht is ook weer het opzoeken van 
informatie in boeken. De kinderen moeten namelijk 
dieren sorteren. Maar waar horen de dieren? Dat kunnen 
ze opzoeken in de boeken die klaar liggen bij deze 
opdracht. Lukt dat niet dan kunnen de vragen aan de klas 
gesteld worden of opgezocht worden via het digibord.

Er zijn twee sorteeropdrachten:
• Zorgt de moeder wel of niet voor haar jongen?
• Komt dit dier wel of niet uit een ei?

Voorbereiding sorteeropdracht:  
‘Zorgt de moeder wel of niet voor haar jongen?’
•   Print kopieerblad 7 voor alle kinderen.
•   Print kopieerblad 8 voor alle kinderen. 
• Zoek boeken waar informatie over de dieren van 

kopieerblad 8 in staat.
• Leg alle materialen, scharen en lijm klaar op het 

werkschap.
• Maak een foto van dit werkje voor het planbord.

Instructie:
• Bespreek aan de hand van een boek over de vlinder en 

het paard over de zorg van dieren voor hun jongen.
• Noem een aantal dieren en laat de kinderen vertellen 

of de moeder voor deze dieren zorgt of juist niet.
• Zoek met de kinderen de antwoorden in boeken of via 

filmpjes.
• Leg na deze les de sorteeropdracht ‘Zorgt de moeder 

wel of niet voor haar jongen?’ uit.

Sorteeropdracht ‘Komt dit dier wel of niet uit een ei?’
• Verzamel plastic dieren die wel/niet uit een ei komen. 

Leg ze in een mandje.
•   Print kopieerblad 9 eenmaal op stevig papier. 
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kern 1 • kopieerblad 9

Sorteeropdracht 
‘Komt dit dier wel of niet uit een ei?’

Kopieerblad 9

• Zet het mandje met plastic dieren en het sorteerblad 
van deze opdracht (kopieerblad 9) bij de boeken van 
de opdracht ‘Zorgt de moeder wel of niet voor haar 
jongen?’. Deze boeken kunnen ook bij deze opdracht 
gebruikt worden.

• Maak een foto van dit werkje voor het planbord.

Veilig leren lezen • Digiregie • Naslag • Artikelen • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 10 van 14

kern 1 • kopieerblad 6

Doekaart bij knutselopdracht 
‘Wat komt er uit jouw ei?’

Stap 1 Stap 4

Stap 2 Stap 5

Stap 3 Stap 6

Kopieerbladen 7 en 8

Veilig leren lezen • Digiregie • Naslag • Artikelen • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 11 van 14

kern 1 • kopieerblad 7

Sorteeropdracht dieren 
‘Zorgt de moeder wel of niet voor haar jongen?’
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kern 1 • kopieerblad 8

Plaatjes sorteeropdracht dieren
‘Komt dit dier wel of niet uit een ei?’
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Instructie:
• Vertel het ankerverhaal van kern 1 nogmaals aan de 

hand van de platen (digibord).
• Vraag de kinderen de dieren die in het verhaal voor-

komen goed te onthouden.
• Stel na het verhaal de vraag: ‘Wat is hetzelfde bij al 

deze dieren?’
• Al deze dieren komen uit een ei.
• Laat kinderen dieren noemen die niet uit een ei komen.
• Leg daarna de sorteeropdracht uit.

Raad mijn dier
Bij deze opdracht stellen de kinderen vragen over drie 
kenmerken van een dier (wonen-poten-vel) om achter de 
naam van het dier te komen dat in het doosje zit.

Nodig:
• Een doosje
• Plastic dieren in een mandje: insecten, vissen, 

zoogdieren, amfibieën, spinnen etc.
• Een print van kopieerblad 10
• Maak een foto van dit werkje voor het planbord.
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kern 1 • kopieerblad 10

Raad mijn dier

Wat voor een huid heeft het dier?

Hoeveel poten heeft het dier?

Waar woont het dier?

      0

      6      2

      8      4

veel!

Kopieerblad 10

Instructie:
• Oefen de namen van de dieren die in het mandje zitten.

Deel de dieren uit het mandje uit.
• Noem een dier en laat het kind dat dit dier heeft voor 

de klas komen. Noem weer een dier. Zo ontstaat een rij 
kinderen met dieren.

• Laat een kind dat niet in de rij staat een dier noemen 
dat het graag wil hebben. Dit kind haalt het dier op. Het 
kind dat dit dier had gaat zitten.

• Hierna worden alle dieren opgehaald en weer in het 
mandje gedaan.

• Stop, zonder dat de kinderen dit zien, een dier in het 
doosje. Leg uit dat de kinderen het dier dat in het 
doosje zit moeten raden.

• Eén kind komt voor de klas en mag in het doosje 
kijken. De andere kinderen moeten de vragen stellen 
die op kopieerblad 10 staan.

• Laat kopieerblad 10 zien. Leg uit hoe de vragen gesteld 
moeten worden: op het kopieerblad zijn 3 vragen 
uitgebeeld. De eerste vraag betreft de huid van het dier 
(picto arm). Heeft het dier veren, haren of schubben? 
De tweede vraag is een vraag naar het aantal poten van 
het dier (picto poten giraf). Heeft het dier 0, 2, 4, 6 of 8 
poten? De derde vraag gaat over het woongebied van 
het dier (picto huis). Woont het in een wei, in het bos, 
in het water, in het oerwoud of aan de pool?

• De klas stelt vragen en het kind dat uitgekozen is 
beantwoordt ze. Raadt de klas welk dier het is?

• Herhaal het raden met een ander dier.
• Laat daarna de opdracht ‘Raad mijn dier’ door twee 

kinderen voor de klas voordoen: Eén kind doet zijn 
handen voor zijn ogen, het andere kind kiest een dier 
en stopt het in het doosje. Het kind dat mag raden 
neemt kopieerblad 10 en stelt vragen tot het dier 
geraden is. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Digiregie/Naslag
• Artikel ‘Tips voor spelend leren kern start’, 

geschreven door Josée Warnaar
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kern 1 • kopieerblad 1

Plaatjes letterhotel

Plaatjes letterhotel
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kern 1 • kopieerblad 2

Plaatjes strookjes magnetische letterdoos                   
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Drietal 
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Drietal 
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kern 1 • kopieerblad 5

Knipblad ‘Wat komt er uit jouw ei?’
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kern 1 • kopieerblad 6

Doekaart bij knutselopdracht 
‘Wat komt er uit jouw ei?’

Stap 1 Stap 4

Stap 2 Stap 5

Stap 3 Stap 6
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kern 1 • kopieerblad 7

Sorteeropdracht dieren 
‘Zorgt de moeder wel of niet voor haar jongen?’
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kern 1 • kopieerblad 8

Plaatjes sorteeropdracht dieren
‘Komt dit dier wel of niet uit een ei?’
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kern 1 • kopieerblad 9

Sorteeropdracht 
‘Komt dit dier wel of niet uit een ei?’



Veilig leren lezen • Digiregie • Naslag • Artikelen • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 14 van 14

kern 1 • kopieerblad 10

Raad mijn dier

Wat voor een huid heeft het dier?

Hoeveel poten heeft het dier?

Waar woont het dier?
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