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15 Ideeën met de Letterspelmat
Ideeën voor de kleuters
1. Leg de Letterspelmat in de kring. Laat de kinderen vertellen welke klank zij
vooraan in hun naam horen. Leg een fiche op deze letter. Bekijk waar de fiches
liggen. Op welke letter(s) liggen meerdere fiches? Op welke letter liggen de
meeste fiches?
2. Ga op zoek naar woordkaarten die passen bij het thema waar je mee bezig
bent. Bekijk de woordkaarten. Laat de kinderen de eerste letter van elk woord
aanwijzen en leg een fiche op dezelfde letter op de Letterspelmat. Doe hetzelfde
met de laatste letter van elk woord. Leg hiervoor fiches in een andere kleur op
de mat. Bekijk samen waar de fiches liggen.
3. Verzamel kleine voorwerpen. Bepaal met de kinderen welke klank je bij elk
voorwerp vooraan hoort. Leg een fiche op deze letter.
Varieer door op zoek te gaan naar de laatste klank van elk voorwerp.
4. Noem een categorie, bijvoorbeeld ‘dieren’, ‘namen’, ‘speelgoed’ of ‘eten en
drinken’. Wijs de eerste letter op de Letterspelmat aan en benoem deze. Weten
de kinderen een woord dat met deze letter begint (en binnen de categorie valt)?
Wanneer dit zo is, bedek je deze letter met een fiche of rond vouwblaadje. Ga
verder met de volgende letter. Letters waarbij de kinderen geen woord kunnen
bedenken, blijven zichtbaar.
5. Leg fiches op letters die samen een kort woord vormen. Benoem de letters.
Welk woord vormen zij? Laat kinderen die de letters kennen de letters zelf
lezen.
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6. Deze activiteit doe je met een klein groepje kinderen dat veel letters kent.
Bedenk een woord van drie letters. Leg een rood fiche op de eerste letter, een
groen fiche op de tweede letter en een blauw fiche op de derde letter. Vraag
de kinderen welk woord deze letters vormen. Herhaal de activiteit met het
volgende woord. Leg telkens een rood fiche op de eerste letter, groen op de
tweede en blauw op de derde.
7. Ga voor de Letterspelmat staan. Gooi een dop of fiche op de mat. Op (of in
de buurt van) welke letter belandt hij? Bedenk (binnen een minuut) zoveel
mogelijk woorden die met deze letter beginnen.
8. Gebruik een blanco dobbelsteen (verkrijgbaar op Credu.nl). Schrijf zes letters op
deze dobbelsteen. Twee kinderen spelen een spel met de Letterspelmat. Het ene
kind dobbelt. Het andere kind bekijkt de letter die gegooid wordt en zet een
hand of voet op deze letter. Er wordt opnieuw gedobbeld. Het kind op de mat
zet een andere hand of voet op deze letter. Ga zo door tot er twee handen en
twee voeten op de letters staan. Hierna wisselt het kind op de mat een hand of
voet van plek wanneer er een nieuwe letter gedobbeld wordt. Als het kind
omvalt, is het andere kind aan de beurt.
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9. De kinderen springen de letters van hun naam op de Letterspelmat.
10. Speel dit spel met ongeveer vier kinderen. Elk kind zet een pion op de eerste
letter van de mat (a). Om de beurt gooien de kinderen met de dobbelsteen. Ze
verplaatsen hun pion over de mat naar rechts en benoemen de letter waarop
ze uitkomen. Wie is het eerst bij de laatste letter?
11. Twee kinderen staan bij de Letterspelmat. Eén kind noemt een kort woord, het
andere kind springt de letters van dit woord.
12. Noem een kort woord. Een kind zet zijn handen én voeten op de letters van
dit woord. Suggesties: klim – spel – brom – stok – lamp – prik – gras – brul
13. Leg de Letterspelmat in de kring en speel een geheugenspel. Bedek enkele
letters met een rond vouwblaadje en vraag de kinderen onder welk
vouwblaadje bijvoorbeeld de ‘k’ ligt.
14. Schrijf een aantal categorieën op het bord zoals ‘dieren’, ‘speelgoed’, ‘namen’,
‘eten’, ‘drinken’.
Gooi een fiche op de Letterspelmat. Bekijk op of bij welke letter het fiche ligt.
De kinderen bedenken bij elke categorie op het bord een woord dat met deze
letter begint.
15. Speel een spel met twee kinderen of twee groepen kinderen. Elke groep
heeft een eigen kleur fiche. Gooi met de dobbelsteen en bedek het aantal letters
gelijk aan het aantal gegooide ogen. Laat de kinderen de letters die zij
bedekken benoemen. Wanneer alle letters bedekt zijn, telt elke groep zijn fiches.
Wie heeft de meeste letters bedekt?

