Woorden wolk.
De Sinterklaasperiode is een mooie gelegenheid om aan de slag te gaan met woorden die relevant
zijn voor dit thema. Dit hebben we gedaan door kaartjes te maken met daarop 1 letter. Deze staat
centraal in de oefening die we “woorden wolk” noemen. Deze is in verschillende varianten mogelijk.
Op de volgende bladzijden zijn nog andere varianten uitgewerkt.
Wat heb je nodig?
-De kaartjes met diverse letters (we hebben er 6 gemaakt)
-Een groot vel papier (A3 of groter)
-Een dikke stift om de woorden op te schrijven
Stap 1: Pak één van de kaartjes en vraag de kinderen wat ze zien (bijvoorbeeld Sinterklaas).
Stap 2: Schrijf dit woord in het midden van het grote vel papier en geef de eerste letter een andere
kleur.
Stap 3: Vraag de kinderen nu of ze nog meer woorden kennen die beginnen met de letter, dus in dit
geval met de letter S. En schrijf deze om het woord Sinterklaas op het vel papier.
Op deze manier denken de kinderen na over de letters en komen ze zelf met woorden die met een
bepaalde letter beginnen.

Voorbeeld woorden wolk

Slaap
Saai
Sokken

Snot

Safari

Scheet

Sinterklaas

Snoep

Salami
Schaap

Sambal
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Varianten woorden wolk
Er zijn diverse varianten te verzinnen op deze oefening met dezelfde kaartjes.
Om het wat moeilijker te maken is het bijvoorbeeld mogelijk om de kinderen te vragen of ze
woorden kennen die juist eindigen op de letter. Op die manier mogen ze na gaan denken over de
woorden en waar ze op eindigen.
Een andere variant is dat de kinderen woorden mogen roepen die te maken hebben met het kaartje.
Dus als het over Sinterklaas gaat. Dan mogen ze vanalles opnoemen wat hiermee te maken heeft. Zo
krijg je een vel vol met woorden die te maken hebben met Sinterklaas.
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O
OZOSNEL

S
Sinterklaas

W
Wortel

H
Hooi

S
Stoomboot

P
Pieten

