
 
 
 

 

De kinderen oefenen met verkleinwoorden. Ze zoeken 

woorden in hun leesboek op om te verkleinen en 

passen de juiste verkleining toe.  

 

Voorbereiding 

Verzamel alle benodigde spullen.  

 

Aan de slag 

Spreek een beginpunt af en leg daar je leesboek 

neer. Teken een grote cirkel om jezelf heen. Ga 

daarvoor op je knieën zitten, strek je uit met het 

krijtje in je hand en trek een cirkel om jezelf heen. Maak aan de buitenkant van die cirkel 

5 vakken waarin je schrijft: 

 -je 

 -tje 

 -pje 

 -etje of –nkje (soms verandert –ng in –nk! Zoals bij ketting – kettinkje) 

 extra letter (sommige woorden krijgen een extra letter, zoals auto wordt 

autootje en som wordt sommetje) 

Schrijf ook bij elk vak een soort beweging, bijvoorbeeld springen, 

hinkelen, stampen, star-jump, kikkerspong of kies iets anders wat 

je leuk vindt.   

 

Kies een bladzijde uit je leesboek. Lees heel rustig. Steeds als je een woord tegenkomt 

wat je kunt verkleinen, stop je met lezen. In de zin ‘Hij racete op zijn fiets naar school’, 

kun je al stoppen met lezen bij fiets. Je kunt dit woord namelijk verkleinen naar ‘fietsje’. 

Ga op het vak –je staan, bekijk welke beweging je daarbij hebt geschreven, dobbel met 

de dobbelsteen en voer de beweging net zo vaak 

uit als er ogen op de dobbelsteen staan. Ga daarna 

terug naar het midden en schrijf het verkleinwoord 

op. Dan ga je verder met het volgende woord 

(school wordt schooltje) en doe alle acties opnieuw. 

Ga door tot je 20 woorden hebt gevonden en 

verkleind.  

 

 
 

  

Verkleinwoorden – groep 5/6 

 
Wat heb je nodig? 

 Leesboek 

 Stoepkrijt 

 Dobbelsteen 

 Klembord (makkelijk 
gemaakt van een stuk 
karton en een postelastiek) 

 Pen en papier 

 
 
 
 
   

 
 

OOK LEUK 

Ga buiten op zoek naar 

eigen woorden die je 

kunt verkleinen: plant-

plantje, boom-boompje, 

eend-eendje enzovoort! 


