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IK KAN AL LEZEN 

 
Bij deze woordjesspeurtocht kunnen de kleinsten die al een beetje kunnen lezen 

hun leesvaardigheid spelenderwijs combineren met een echte speurtocht. De 

kinderen moeten steeds een voorwerp vinden dat op een briefje geschreven is. 

Bij het goede voorwerp is weer een nieuw briefje met de volgende opdracht 

verstopt. 

 

Doel Speuren naar woorden 

Waar Thuis, binnen 

Leeftijd 5-7 jaar (met enige leesvaardigheid) 

Groepsgrootte 2-8 kinderen, 1 volwassene 

Tijdsduur ± 1 uur (± 1,5 uur als de kinderen zelf de kleurhangers 

maken) 

Voorbereiding ± 1,5 uur 

Benodigdheden - gekleurd papier (per kind/tweetal een aparte kleur) 

- stevig papier of dun karton 

- koordjes 

- stift 

- lijm 

- plakband 

- vergrootglas (optioneel) 

- beloning (bijv. boekje, kleurplaat of iets lekkers) 

 

eventueel: 

- leuke stickertjes of plaatjes 
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VOORDAT JE BEGINT 

- Maak een lijstje van de voorwerpen die tijdens de speurtocht opgezocht 

kunnen worden. Gebruik woorden die bij het leesniveau van de jonge kinderen 

passen. Denk bij voorbeeld aan STOEL, BOEK, TAFEL, BED, DOOS, SCHOEN, 

VAAS, BAL, EMMER, POP, AUTO, RAAM, HOED, KAST, BANK, etc. De 

voorwerpen kunnen zich naar keuze in  één kamer bevinden of in meerdere. 

 

- Knip uit gekleurd papier stroken van 6 x 15 cm. Gebruik voor iedere 

deelnemer of groepje een andere kleur. Schrijf op de uitgeknipte stroken de 

voorwerpen die gezocht moeten worden. Per kleur kunnen dat allemaal 

dezelfde zijn, maar het mogen ook (deels) andere zijn, zodat de diverse 

deelnemers naar andere voorwerpen moeten zoeken. Dit kan vooral ook handig 

zijn als een paar kinderen al iets moeilijker woorden kunnen lezen, zoals 

FAUTEUIL, DRESSOIR, SPIEGEL, COMPUTER, BUREAU, etc. Per kleur moet 

één briefje dubbel gemaakt worden. Kies hiervoor verschillende voorwerpen. 

Deze dubbele briefjes worden aan het begin van de speurtocht uitgedeeld. 

 

- Ieder kind/groepje heeft tijdens de speurtocht een eigen kleur. Hiervoor kan 

bij voorbeeld een hanger gemaakt worden. Knip hiervoor uit het gekleurde 

papier een rondje, vierkant of andere fantasievorm van ongeveer 10 cm. Plak 

dit op wat steviger papier of karton dat in dezelfde vorm is geknipt. Maak er 

aan de bovenkant een gaatje in en doe er een koordje door, zodat het om de 

hals gedragen kan worden. Schrijf er de naam van het kind op, of versier het 

met een leuke stickers of plaatjes. Deze hangers kunnen natuurlijk ook door 

de kinderen zelf voorafgaande aan de speurtocht worden geknutseld. 

 

- Verstop de briefjes bij de diverse voorwerpen die op de briefjes staan. Let 

erop dat een briefje met bij voorbeeld STOEL niet bij de stoel wordt 

verstopt. Leg de briefjes niet te duidelijk zichtbaar neer bij de voorwerpen. 

Een briefje kan bij voorbeeld in een doos, vaas, emmer of schoen worden 

verstopt, onder een tafel of stoel worden geplakt, achter het gordijn op een 

raam worden geplakt, onder een autootje of pop worden gelegd of iets uit een 

boek steken. 
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DE SPEURTOCHT 

Bij het begin van de speurtocht krijgt ieder kind/groepje de hanger met de 

eigen kleur en het eerste briefje. (Dit is het briefje dat dubbel was gemaakt). 

Eerst moet er in huis gezocht worden naar het woord op dat briefje. Als dat 

gevonden is, dan goed zoeken, want daarbij is een volgend briefje te vinden 

waarop staat wat vervolgens gevonden moet worden. Maar let op: het gaat alleen 

om de briefjes van de eigen kleur! Wie een briefje van een andere kleur vindt, 

moet dat gewoon laten waar het is. De kinderen kunnen eventueel een 

vergrootglas meekrijgen waarmee ze de woordjes kunnen bekijken, zoals een 

echte speurneus. Vertel aan de kinderen of ze in het hele huis moeten zoeken of 

alleen in bepaalde kamers. 

Als een kind wat moeite heeft met het lezen van een woord, dan kan hij de hulp 

inroepen van de begeleider. Die kan dan eerst een hint geven (bijv. 'Je kunt erop 

zitten' voor STOEL) en anders samen het woord proberen te lezen. 

 

SLOT 

Als de speurtocht goed gelopen wordt, dan zal elk briefje tot een volgend 

voorwerp leiden totdat uiteindelijk een briefje wordt gevonden waarop 

hetzelfde woord staat als op het briefje dat de kinderen bij het begin hebben 

gekregen, en dan is de speurtocht voltooid. Alle briefjes kunnen dan worden 

ingeleverd bij de begeleider om de beloning te ontvangen. 

 

Tip 

Als er een paar kinderen zijn die je toch mee wilt laten doen, maar die nog niet 

kunnen lezen, dan kunnen zij in plaats van briefjes met woorden briefjes met 

eenvoudige tekeningetjes van de voorwerpen meekrijgen. 

 

 


