
Matchen

Hoe spelen?
Print de bladzijden dubbelzijdig op dikker papier, om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren.
Deel de kaartjes uit onder je leerlingen. Laat ze rondlopen in de klas en hun match vinden.
Wie heeft op het kaartje dezelfde klank in het midden (korte klank, lange klank of tweetekenklank)?
(op deze kaartjes staat het woord onder de plaatjes)

Geschikt voor?
Groep 1-2, maar ook zeker leuk om in hogere groepen te gebruiken om drietallen te maken.
Groep 3, voor leerlingen die extra oefening nodig hebben.
Erg geschikt om op het schoolplein te doen.

Doel?
Matchen van 3 keer dezelfde klank in het midden
Auditieve analyse 
Herkennen en vergelijken van korte klank-lange klank-tweetekenklank
Woordenschat uitbreiden
Overleggen met een klasgenoot

Variant 1:
Laat de kinderen rondlopen, als ze een klasgenoot treffen geven ze een high five.
Ze vergelijken de klank in het midden door aan elkaar de plaatjes te laten zien en de woorden te bespreken.
Zijn de klanken verschillend? Dan lopen ze verder naar een ander klasgenootje.
Zijn de klanken hetzelfde? Dan hebben ze de match gevonden en gaan ze samen op zoek naar een derde 
match.

Variant 2: 
Laat de kinderen rondlopen, als ze een klasgenoot treffen geven ze een high five.
Ze vergelijken de beginklank door aan elkaar te vertellen welk plaatje op hun kaartje staat..
Zijn de beginklanken verschillend? Dan lopen ze verder naar een ander klasgenootje.
Zijn de beginklanken hetzelfde? Dan hebben ze de match gevonden en gaan ze samen op zoek naar een derde 
match.

Plaatjes:
hart-jas-lamp juf-rups-nul muis-huis-duif bloem-boek-koe
ster-geld-tent maan-schaap-kaas pauw-auto-blauw beer-twee-been
vis-spin-kip doos-boom-oog deur-neus-deuk muur-stuur-vuur
wolk-zon-hond bij-ijs-pijl mier-fiets-vier
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