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Klap de woorden 

 

Bouwstenen   : Bewegen & Ervaren 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 30 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan het concept van de lettergrepen begrijpen en ermee werken. 

 

Materialen 

• Kleine stukjes papier 

• Pennen 

• Hoed / Doos 

 

Instructies 

• Vraag de deelnemers een woord te schrijven of te tekenen. 

• Verzamel de stukken papier. 

• Lees elk van de woorden hardop terwijl je klapt voor elke lettergreep. 

• Laat de deelnemers het woord en het klappen herhalen. 

• Doe de papieren in een doos of een hoed. 

• Laat een deelnemer een woord uitkiezen en op zijn ritme klappen zonder 
het woord te zeggen. 

• Laat de andere deelnemers maar raden. Bijvoorbeeld: een deelnemer 
neemt het woord kangoeroe en klapt drie keer. 

• Ga door tot alle woorden uit de doos of hoed zijn gehaald. 

• Herhaal alle woorden in het juiste ritme. 

 

Variant 

Zorg er in grotere groepen voor dat niet alle deelnemers een woord met dezelfde 
hoeveelheid lettergrepen kiezen, bijvoorbeeld door een kaartje met een getal te 
geven of het hen individueel te vertellen. 

Doe een tweede ronde en markeer het ritme op een andere manier, bijvoorbeeld 
door met de voeten te stampen, met de vingers te knippen en geluiden te 
maken. 
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Tips voor de trainer 

• Beginners: Laat de deelnemers zinnen maken met de woorden. 

• Gevorderden: Laat de deelnemers een verhaal maken met de woorden. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

• Luisteren 

• Spreken 

Kennis 

• Woordenschat 

• Poëzie / Rijm 

• Geheugen 

Sociaal-emotionele vaardigheden 

• Communicatieve vaardigheden 

• Plezier 


