Kleuters die willen/beginnen met....lezen
Wat doe je met beginnende lezertjes in de kleuterklas? Tegenhouden wekt
frustratie in de hand. En vermits er voor lezen heel gemakkelijk te differentiëren
valt in de leerjaren, is eventueel voorlopen ook niet echt een groot probleem. Het
zal hen later trouwens helpen bij het zelfstandiger maken van uitdagende taken...
Hier een aantal suggesties van ouders....

Leesmateriaal:
Vos en Haas boeken, van AVI 1 tot...
Het letterwinkeltje boek – prachtig gewoon en naast het voorleesverhaal per
letter kan het kind op elk blad tellen hoeveel keer deze letter voorkomt, in
allerlei vormen, stijlen en kleuren.
De boekjes samenlezen die bij zonestraal zitten: ene kant is AVI 1 of 2, andere
kant is hoger AVI (4 of 5). Ideaal om kinderen die enkele klasjes hoger zitten
maar nog niet echt helemaal alles lezen met een kleuter aan de slag te laten gaan.
Ze leren er allebei iets van. Genieten!
Kijk eens naar de eerste reeksen van Villa Alfabet, hoewel die vanaf AVI 4 starten
pas. Je weet nooit, met snelle kleuters kan je al snel zonder materiaal geraken
eens ze dat lezen beet hebben.
Boeken bedoeld voor kinderen met dyslexie die beginnen te lezen: vaak
geschikte verhalen maar met groter lettertype en gemakkelijke woorden.
Boeken van Maan Roos Vis
Er staat een zeer groot gedrukte tekst in en bepaalde woorden zijn vervangen
door tekeningen. De kinderen zeggen in het begin de tekeningen terwijl een
volwassene de tekst leest, maar algauw zijn ze in staat om korte woordjes "de"
"het" te herkennen in een tekst en dan volgen de woordjes snel op.
Wij deden een spelletje: tijdens het voorlezen mochten ze de laatste letter van
elke zin “raden”. In het begin was dat woorden afmaken, na een tijd zaten ze al te
popelen halverwege de zin. En zo komen er stilaan korte woordjes van, en
samenstellingen van twee korte woordjes... tot ze de hele tekst lezen.
Kinderen die zelf leren lezen, leren het vaak vanuit de letters, terwijl veel
methodes op school vertrekken vanuit woordbeelden. Onze kinderen werden
helemaal tuureluurs van die woordbeelden in eerste leerjaar. Ze waren gewend
vanuit het hakken en plakken te vertrekken, en ineens “mocht dat niet”.
Zoeken van alle voorwerpen die ze kennen die met dezelfde letter beginnen.

Mijn beginnend lezende kapoenen zijn gek van de boekjes van zwijsen ' Kleuters
samenleesboek' Het is een reeks van 8 samenleesboeken. aan de ene kant staat
een tekstje van 4 lijntjes met korte beginnende woorden, aan de andere kant
staan steeds 2 woorden (het eerste woord is steeds hetzelfde)
Je kan deze bestellen via de site ven zwijsen en laten toekomen in een standaard
boekhandel.
Lijst:
1. Het boek van aap
2. Het boek van de doos
3. Het boek van het ei
4. Het boekvan kip
5. Het boek van de man
6. Het boek van paul
7. Het boek van muis
8. Het boek van wik
Ja, dat was ook mijn tip, ze zijn echt goed en ook wel leuk. De oudste vond ze
leuker dan de eerste maan‐roos‐vis boekjes.
"Mik en roos", ook zo een samenleesboek is ook leuk (eveneens bij Zwijsen).
Daar staat links een redelijk lange tekst die steeds eindigt met het begin van een
zin, het einde bestaat uit slechts een paar woorden en staat op de andere pagina
voor je peuter. Dat komt dus echt wel over als samen lezen.
N (4j dit jaar) is ook aan het lezen geslagen.
We zijn begonnen met de boekjes van maan‐roos‐vis (werken met niveaus in
kleuren, roze‐geel‐blauw‐groen‐paars‐oranje) maar zijn nu overgestapt naar de
boekjes 'Veilig leren lezen' (naargelang het niveau maantjes, sterretjes, raketjes
met telkens een aantal reeksen van een aantal boekjes, heel veel mogelijkheden
dus om niet telkens hetzelfde boekje te moeten lezen).
Samenleesboeken zijn ook een topper, wij lezen die van maan‐roos‐vis
‐ mik en roos
‐ ik ben aap
‐ boos in de doos
‐ pas op in het bos
‐ de neus van reus
‐ van een koe en een geit
Links staat telkens een (of enkele) woorden, rechts staat de tekst voor de
voorlezer (bij ons is dit meestal grote broer, die zo meteen ook oefent).
Genonimo Stilton...welbekend...voor kids die al goed lezen, AVI 6 toch zeker
(ofwel samen lezen, heel leuk)
Voor reeds lezende kleuters zijn de boekjes van kika en bob ook wel leuk.
Die hebben hetzelfde formaat als de boeken van Geronimo en hebben hetzelfde
lettertype.
Naast de verhaallijn staan er ook veel weetjes in

Spellen
Het grote letterspel van Zwijsen
In de Hema hebben ze goedkope pakjes “kijk en leer” voor letters, basiswoordjes,
cijfers, tafels,... Kinderen kunnen er speels mee aan de slag, zelfstandig want er
staan bij de letters en woordjes aan de achterkant steeds prentjes bij.
Junior scrabble
Spel dat je zelf maakt met prentjes en letters of woorden. Maak een blad met
vakjes in drie kolommen. Laat ze links het prentje plakken, in het midden de
eerste letter en rechts het woord. Plastificeer.
Spelmogelijkheden: samenrapen van prent/letter/woord, enkel de letters laten
zien en laten lezen, woorden tonen en de erbij horende prent zoeken uit de
uitstalling op tafel, ...
Lettersoep. Spel waarbij je letters “vist” uit een soepkom. Je kan die lezen, en
eventueel bij genoeg gekende letters er woordjes mee maken (de letters rijgen
aaneen via een mannetje/vrouwtje vorm tot slingers).

Digitaal
Als het klasje een pc heeft dan is het klankie‐toetsenbord wel heel leuk voor
beginnende lezertje. http://www.klankie.nl/
CD‐ROM Robbie Konijn eerste leerjaar (“pret in de wolken”)
CD‐ROM Het Grote Maan‐Roos‐Vis spel
CD‐ROM Zwijsen, Levende Letters (staat 5+ op, voor kinderen die willen leren
lezen)
CD‐ROM “kijken en kiezen, met picto’s leren lezen. Het begint met een
demoversie die na 50 keer opstarten een registratiecode vereist. 2005, Loco
Tender bv, www.agteres.nl
CD‐ROM Vos en Haas Avontuur op het eiland (getekend 5‐6 jaar) (Lannoo)
Voorbereidende CD‐ROm op eerste lj. Speels en leerzaam.
Voor kinderen die verder dan eerste lezen staan: Zwijsen’s CD‐ROM “spelen met
woorden” – eerder nadruk op spelling al

Allerlei
Posters met letters, blokken met letters, alles met letters erop.

Dobbelstenen met letters op
Magnetische letters in een ijzeren doosje, zodat ze zelf woordjes kunnen maken
Wat X leuk vindt is woordkaarten maken. Hij mag de tekeningen dan zelf
uitknippen en inkleuren en er achteraf overal het juiste woord onder zetten Wij
doen dit op een groot magneetbord, zo kan het spel steeds weer gespeeld
worden. Ik maak het moeilijker door er bijvoorbeeld een woord tussen te
stoppen wat nergens bij hoort. Je kan er ook memory mee spelen.
Magneetletters en letterstempels vonden ze hier ook wel leuk. En gewoon een
bord met krijtjes. Of zo’n magnetisch tekenbord (maar dat gaat in een kleuterklas
vast te snel stuk). Bij N was er naast een poppenhoek, een bouwhoek,... ook een
boekenhoek in de klas. Met een bord, teken en schrijfgerief, boekjes, ... Zij
tekende ook graag dingen na, bv. uit een kartonboekje voor peuters, en schreef
er dan nadien het woordje onder. En ze mochten ook boeken meebrengen naar
school over het thema van de week. Soms mocht ze de juf helpen voorlezen
(maar dit kan je niet dwingen, M had dit nooit gedaan). Op werkjes stond vaak
een eenvoudige opdracht die ze al kon lezen. En onder de klapoefeningen
(lettergrepen) stonden de woordjes ook geschreven. Ze hebben ook ooit een
letterspel geknutseld, een soort ganzenbord met pionnetjes in de vorm van een
slang, een kikker, ... en op de dobbelsteen de s van slang, de k van kikker, ... en het
dier dat bij de gegooide letter hoorde, mocht vooruit naar het eerstvolgende vrije
vakje. Je kon dus evengoed het dier van je tegenstander vooruit moeten zetten,
en je wist nooit wie er zou winnen, maar ze vonden dat lettergedoe wel leuk.

