
ALFABET-SPINNERS
Alle letters van het alfabet in een spinner met telkens 8 woordjes met dezelfde beginletter.

Gebruiksaanwĳzing voor de gekleurde spinners:

• Knip telkens de 2 spinners op de pagina uit. Lamineer ze en maak ze in het midden vast met een splitpen.
Door de bovenste helft te draaien komt telkens een afbeelding mét woord tevoorschĳn die met de betreffende letter
begint.

Wat kun je ermee doen?

• Laat de kinderen experimenteren met de spinners en zelf de connectie vinden tussen de letters op de voorkant en de
woorden die bĳ de spinner horen.

• Gebruik ze bĳ het aanbrengen van de “Letter van de Dag”. Wĳs hen op de 3 verschillende schrĳfwĳzen. (Links: drukletter,
Midden: leesletter, Rechts: Script/schrĳfletter)

• Bied de spinners aan tĳdens “wachtmomenten” (vb. Als ze klaar zĳn met een werkje, als de andere kinderen nog aan het
opruimen zĳn ...

• Bied ze aan in de boekenhoek.

• Bied hen de volgorde van het alfabet aan en laat hen de spinners in de juiste volgorde leggen.

• Laat hen de spinner met de beginletter van hun eigen naam zoeken.

• Laat de kinderen hun naam leggen met de spinners.

• Laat hen een spinner uit een stapel trekken en op zoek gaan naar voorwerpen in de klas die beginnen met dezelfde
letter.

• Geef alle kinderen een spinner, noem een woord, de kinderen moeten degene aanduiden die het woord op zĳn spinner
heeft staan.

• Hak en plak het woord, het kind moet het woord zoeken in de spinner.

• Laat hen groepjes maken waarin alle kleuren van de regenboog vertegenwoordigd zĳn. Kans om het te hebben over de
kleuren van de regenboog en hun volgorde.

• Wĳs hen op “zeldzame letters” waar weinig woordjes mee beginnen zoals de Q, X, Y ...

• Laat hen de spinners tellen en zo ontdekken hoeveel letters het alfabet telt.
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Gebruiksaanwĳzing voor de zwart/witte spinners:

• Deze spinners zĳn bestemd om de kinderen zelf mee te laten werken. Kopieer ze op wat harder papier en laat ze de
kinderen zelf uitknippen en samenstellen.

Wat kun je ermee doen?

• Laat hen de spinner zoeken die begint met de 1e letter van hun naam. Je zult zien dat er telkens een woordje is
weggelaten op de zwart/witte spinners. Laat de kinderen daar zichzelf tekenen en hun naam er onder schrĳven.
Laat hen de andere afbeeldingen en de spinner kleuren zoals ze dat zelf willen.

Er zĳn ook nog 2 blanco spinners bĳgevoegd ...

Die kun je gewoon gebruiken zoals je zelf wil ...

Of ...

• Je laat de kinderen een letter kiezen, hem er op schrĳven en daarna zelf dingen tekenen met dezelfde beginletter.

• Bĳ Moederdag ‘mama’ er op schrĳven en dan woordjes met ‘M’ zoeken en tekenen ... (Zelfde met papa)

• Bĳ een verjaardag de kinderen telkens een spinner laten versieren voor de jarige ... met zĳn Letter natuurlĳk ;-)

• De kinderen telkens een “Themaspinner” laten maken ... Vooraan een afbeelding van het thema en daarna verschillende
dingen rond het thema tekenen en schrĳven ...
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