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1  Welk woord is langer? 
(woordobjectivatie)

Nodig: stroken papier, dikke stift

Neem een aantal stroken papier 
en een dikke stift. Spreek met de 
kinderen af dat u twee woorden gaat 
zeggen. Een lang woord en een kort 
woord. De kinderen luisteren heel 
goed naar de twee woorden. Dan laat 
u een aantal kinderen vertellen welk 
woord langer is. Vraag de kinde-
ren ook waarom zij vinden dat een 
bepaald woord langer is. Het kan een 
hele ontdekking zijn voor kinderen 
dat een lang (groot) voorwerp kan 
worden weergegeven met een kort 
(klein) woord: dat vorm en betekenis 
niet altijd samenvallen. Schrijf ter 
controle de twee woorden met grote 
letters op een strook papier. Laat de 
kinderen de woorden zien. Hebben 
de kinderen het goed gezegd? Was 
dat ene woord het langste woord? 
Samen telt u de lettergrepen. 
Het woord met de meeste lettergre-
pen is het langste woord. U kunt de 
volgende woorden gebruiken:
boom – madeliefje
driewieler – trein
tent – wolkenkrabber
giraf – duizendpoot
lieveheersbeestje – leeuw
reus – kabouter

U kunt ook namen van de kinderen 
gebruiken. Let dan op de lengte van 
de naam in verhouding tot de lengte 
van de kinderen zelf. Een lang kind 
met een korte naam en een klein 
kind met een lange naam zijn leuke 
opties.

2  Een taalspelletje met Raai 
(opdelen van zinnen in woorden)

Nodig: handpop Raai de Kraai

In de kring laat u Raai de Kraai een 
bekend kinderliedje zingen, bijvoor-
beeld Jan Huygen in de ton of Op een 
grote paddenstoel. De kinderen mo-
gen meezingen. Als Raai uitgezongen 
is, zegt u: Wat zitten er veel woorden 
in zo’n liedje! Zullen wij eens kijken 
of we ieder woord in het liedje mee 
kunnen klappen? Dan zingen wij het 
liedje niet, maar we zeggen het! 
Zet Raai aan de kant en doe de eerste 
zin voor: klap in uw handen bij ieder 
woord. Zeg de zin ritmisch op. De 
kinderen herhalen de zin. Laat kinde-
ren die dat willen het zelf voordoen. 
Als de groep het hele liedje heeft 
geklapt, kunnen ze het liedje wellicht 
ook ‘stampen’.
Doe dit met verschillende liedjes en 
benoem de verschillende woorden 
duidelijk. U kunt Raai mee laten doen 
met klappen. Horen de kinderen het 
als hij het verkeerd doet?
Voorbeelden van versjes die u kunt 
gebruiken:
– Op een grote paddenstoel
– Jan Huygen in de ton
– Zakdoekje leggen
– Hoedje van papier
– Onder moeders paraplu
– Ben je boos?

3  Hoeveel woorden?
(opdelen van zinnen in woorden)

Nodig: prentenboek, blokjes (6 per 
kind), strook papier, stift

Neem een willekeurig prentenboek 
uit de klas. Vertel de kinderen dat 
u niet gaat voorlezen, maar dat u 
samen gaat kijken naar de woorden 
in het boek. Laat een prent zien met 
een paar zinnen of losse woorden. 
Vinden de kinderen dat er veel of 
weinig woorden bij staan? Laat nog 
een paar andere prenten zien met 
een verschillende hoeveelheid woor-
den. Vraag een van de kinderen of het 
de woorden bij een prent kan tellen. 
Zijn het er veel?
Vertel de kinderen dat u het 
volgende spelletje met ze gaat doen: 
Ik zeg een zin met een paar woorden. 
Jullie moeten heel goed luisteren. 
Hoeveel woorden tel je? ‘Ik slaap.’ Dat 
zijn er twee. Hoor maar: ik-slaap. 
Leg ter verduidelijking voor elk 
woord een blokje voor u neer. Laat 

enkele kinderen de zin herhalen en 
zelf ook voor elk woord een blokje 
neerleggen. Geef daarna de volgende 
zinnen en laat bij elke zin het aantal 
woorden tellen. In plaats van blokjes 
kunnen de kinderen ook hun vin-
gers gebruiken met tellen. Gebruik 
ook andere zinnen van twee tot zes 
woorden:
Peter loopt op straat.
De hond blaft.
Wil je met me spelen?
De hond kwispelt met zijn staart.
Peter is blij.
De hond is ook blij.
Peter kijkt naar de hond.
De hond kijkt naar Peter.

U kunt de zin telkens op een strook 
schrijven. Laat de hele zin zien en 
vouw woord voor woord weg. Zo 
visualiseert u de woorden voor de 
kinderen. 

4  Nieuwe woorden maken 
(opdelen van samengestelde 
woorden)

Nodig: stroken papier, stiften in 
verschillende kleuren

Vertel de kinderen dat u een woord 
weet dat met ‘speel’ begint: speel-
tuin. Wie weet er nog een woord dat 
met ‘speel’ begint? De kinderen mo-
gen nu nieuwe woorden bedenken 
met het woord ‘speel’, zoals speel-
goed, speelveld, speelkwartier, 
speelplein. Ze mogen ook woorden 
maken met ‘tuin’, zoals tuinhuisje, 
moestuin, schooltuin, dierentuin. 
Vraag daarbij steeds waar kinderen 
het woord ‘tuin’ horen: aan de voor- 
of aan de achterkant van het woord. 
Andere woorden die u kunt gebrui-
ken zijn: vliegveld, kerstboom, haar-
band, zwemband, voordeur, winter-
jas, wasmachine, fruitmand.
U kunt nog verder gaan met dit 
spelletje door er ook de geschreven 
vorm bij te betrekken. Schrijf dan op 
een strook papier het woord ‘speel’ 
en op andere stroken de woorden 
‘tuin’, ‘goed’, ‘veld’ en wat er nog meer 
genoemd is. Schrijf het woord ‘speel’ 
met rood (of een andere duidelijke 
kleur) en de overige woorden met 
zwart. Laat de strook met het woord 
‘speel’ aan de kinderen zien. Met dit 
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kleine woord hebben de kinderen dus 
net een heleboel andere woorden 
gemaakt! Laat de twee stroken ‘speel’ 
en ‘tuin’ zien, apart van elkaar en 
naast elkaar. Samen is het speeltuin! 
Laat zo nog een paar van de andere 
samenstellingen zien. Schrijf de 
woorden die de kinderen bedenken 
op en laat ieder woord eerst splitsen 
en dan weer aan elkaar plakken.

5  Van voren heet ik … 
(samengestelde woorden)

Nodig: handpop Raai de Kraai

Laat Raai de Kraai met de kinderen de 
volgende raadsels spelen.
Raai zegt: Van voren heet ik drop en 
van achteren heet ik sleutel… Rara, 
wie ben ik? Ik ben een dropsleutel!
Gebruik samenstellingen als:
snoep-goed
voor-deur
glij-baan
vlieg-tuig
hand-schoen 
auto-weg

Laat de kinderen het woord dat 
geraden is samen nogmaals in 
een ‘voorkant’ en een ‘achterkant’ 
verdelen en dan weer samenvoegen.

6  Mijn naam in stukjes 
(woorden opdelen in lettergrepen)

Verdeel de namen van de kinderen 
in de klas in lettergrepen. (Tho-mas, 
Ca-ro-lien, Fa-ti-ma) 
Schrijf de namen in lettergrepen op 
een groot vel papier of op het bord. 
Eén voor één klapt u deze namen in 

lettergrepen. Horen de kinderen om 
welke naam het gaat? Het kind wiens 
naam u hebt geklapt mag ook zijn 
eigen naam klappen of springen.
Verdeel de kinderen nu in groepjes: 
zet de kinderen met één lettergreep 
bij elkaar, met twee lettergrepen 
enzovoort. Laat ieder groepje 
gezamenlijk hun naam springen. 

7  Doe wat ik zeg (1) 
(verbinden van lettergrepen tot 
woorden)

Laat Raai de Kraai de kinderen op-
drachten geven. De kinderen moeten 
goed luisteren, want Raai praat in 
lettergrepen! 
Raai kan bijvoorbeeld zeggen:
Si-mo-ne, loop naar de ta-fel.
Cas, ga op de kruk zit-ten.
Ke-vin, pak de puz-zel.

De kinderen herhalen wat ze moeten 
doen en voeren het uit. Als Raai niets 
meer weet te verzinnen, mogen de 
kinderen zelf opdrachten bedenken. 
Raai helpt de kinderen met letter-
grepen maken.

8  Tik, tik, wie ben ik? 
(verbinden van lettergrepen tot 
woorden)

Eén kind mag met zijn ogen dicht in 
het midden van de kring gaan zitten. 
Wijs een ander kind aan. Dit kind 
sluipt naar het kind in het midden, 
tikt hem zachtjes drie keer op de rug 
en zegt zijn naam in lettergrepen: 
‘Tik, tik, wie ben ik? O-li-vier!’ 
Het kind in het midden mag nu 
hardop de lettergrepen aan elkaar 
plakken en zo raden wie er op zijn 
rug heeft getikt. 
Laat nu twee andere kinderen het 
spelletje spelen. Spreek met de kinde-
ren die een naam hebben die uit één 
lettergreep bestaat af dat zij ook hun 
achternaam mogen doen. Ook kunt u 
kinderen zelf namen laten verzinnen, 
als het maar geen namen van andere 
kinderen uit de klas zijn.

9  Rijmen met Raai 
(opzeggen van een rijmpje samen 
met iemand anders)

Nodig: handpop Raai de Kraai

Raai de Kraai leert de kinderen een 
kort versje. Kies één van de volgende 
versjes. 

Alle kinderen in de groep
dragen een jurk, een rok of een broek
Maar Raai de Kraai is heel speciaal
die draagt alleen een mooie sjaal!

Alle kinderen in de groep
dragen een jurk, een rok of een broek
Maar wat draagt Raai dan in de klas?
een warme lange das!

Alle kinderen in de groep
dragen een jurk, een rok of een broek
Maar draagt Raai de Kraai wel kleren?
nee, alleen een sjaal en veren!

Herhaal het versje een paar keer 
met alle kinderen. Raai vraagt of de 
kinderen het versje ook zonder hem 
kunnen opzeggen. En zijn er kinderen 
die het versje helemaal alleen kun-
nen opzeggen? Laat zoveel mogelijk 
kinderen aan de beurt komen. 
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