
Aan de slag
Letters | 45027 | 2-6 jaar | Voor 2-4 kinderen
Met deze activiteitenkaart kun je de Letterset bij jouw kleuters introduceren. De activiteiten zijn bedoeld om kinderen 
vertrouwd te maken met de set. Gebruik de bouwkaarten voor nog meer leuke activiteiten en speelse leerervaringen of 
combineer de Letterset met andere Early Learning-oplossingen van LEGO®  Education.

1. De letters in de juiste 
volgorde zetten
Zing het ‘alfabetlied’ en leg de letter-
stenen in de juiste volgorde op de 
bouwplaat. Vraag de kinderen elke 
letter in de lucht of op een stuk papier 
te schrijven. 

2. De grote ‘broers’ en 
‘zussen’ van de letters 
zoeken
Kies twee of drie letterkaarten en 
vraag de kinderen om de hoofdlet-
terstenen te vinden die passen bij de 
kleine letters die op de kaarten staan. 
Voeg vervolgens meer kleine letters 
toe aan de activiteit totdat het alfabet 
compleet is. 

3. Een kort verhaal maken
Laat elk kind twee of drie kaarten 
kiezen en de afbeeldingen op de 
kaarten gebruiken om een kort 
verhaal te maken. Moedig de 
kinderen aan naar de kaarten te 
kijken en een of twee trefwoorden 
te vinden die in het verhaal werden 

genoemd. Vraag ze om na te denken 
over met welke letters die woorden 
beginnen. 

4. Klinkers en medeklinkers
Verdeel de letters in de klinkers en 
medeklinkers. Laat de kinderen in 
tweetallen werken en laat één van 
hen een woord van de letterkaarten 
uitkiezen en spellen. Vraag ze om 
de klinker achter het venstertje te 
verbergen terwijl het andere kind 
het woord probeert te raden (zie het 
voorbeeld rechts). 

5. Namen spellen 
Vraag de kinderen hun namen 
te spellen en laat ze vervolgens 
proberen de namen van één of twee 
van hun klasgenoten te spellen. Heeft 
één van hun klasgenoten dezelfde 
eerste letter als hun naam of de naam 
van anderen in de klas?

Ontdek meer op 
LEGOeducation.com

Leerdoelen 
Kinderen:

• herkennen het alfabet

• kunnen kleine en hoofdletters schrijven 
en aan elkaar koppelen

• kunnen fonemen in woorden 
identificeren (klinkers en medeklinkers)

• kunnen eenvoudige woorden spellen

• kunnen bekende gebeurtenissen 
beschrijven, met hulp en ondersteuning
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