
 
 
 

 

Kinderen oefenen met het herkennen van letters in 

woorden door kaartjes te sorteren. Ze bepalen of de 

letter in het woord zit en leggen het kaartje in het 

bakje voor goede antwoorden (raak) of foute 

antwoorden (rommel). 

 

Voorbereiding 

Print de bladen uit de 

bijlage uit. Laat je kind 

eventueel meehelpen met 

uitknippen. Maak de twee bakjes herkenbaar met bijvoorbeeld 

een stukje groen en rood papier. Zet buiten op een handige plek 

de twee bakjes neer. Je kunt de kaartjes verspreiden door 

bijvoorbeeld de tuin, zodat ze gezocht moeten worden. Als dit 

niet handig is, kun je de kaartjes op één plek houden (de start) en 

de raak- en rommelbakjes bijvoorbeeld 10 meter verderop 

neerzetten. 

 

Aan de slag 

Laat je kind zien hoe het spel werkt met een voorbeeldkaartje. 

Het kaartje ‘kip’ heeft een /p/ erachter staan. Zie je die letter ook 

in het woord? Ja? Dan is het raak en gooi je het kaartje in het 

groene bakje. Bij sommige kaartjes, zoals het kaartje ‘klas’ met 

een /z/ erachter, is het rommel! Dan gooi je het kaartje in het 

rode bakje. Laat je kind alle kaartjes in de raak- en rommelbakjes 

gooien. Kijk aan het einde samen na of het goed gegaan is.  

 

 

 
 

  

Raak of rommel – groep 1/2 

 
Wat heb je nodig? 

 Uitgeprinte en geknipte 
werkblad(en) uit de bijlage 

 2 bakjes of emmers die 
herkenbaar zijn als raak of 
rommel, bijvoorbeeld door 
een groen of rood stukje 

papier erop te plakken. 

 
 
 
 
   

 
 

OOK LEUK 

Geef je kind de opdracht 

om niet naar het bakje 

te rennen, maar te 

springen, hinkelen, 

huppelen, achteruit te 

lopen enzovoort. 

Tip 

Maak de opdracht 

makkelijker door de 

letter waar het om gaat 

in het woord te 

onderstrepen: kip. Voor 

jonge kinderen zijn de 

verschillen tussen 

bijvoorbeeld de d, b en 

p al moeilijk genoeg! 



Werkblad 1

Letters in woorden herkennen

kip           p jas            s hoog      g

bad         d muur      m poes       g

klas         z pen          a huis        h

dag         b som         s bos         b

pet          p roos         h zee         s

zus          o tak           k     sok         k

aap         p hond        b doos      d

RAAK OF ROMMEL

2



Werkblad 2

Letters in woorden herkennen

boot         b oog           p wip        w

duif          f pet            l dak         h

bal           d veer          r been       m

zon          m tas            s boom      n

vis            v jas             j bel           t

hond        n boek         k     das          a
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