Beginklank:
b:

blouse, kast, robot, bus, dobbelstenen, telefoon, vlinder, ballon, beker,
blad, gras, noot, roos, teen, boor, deur, kruiwagen, oog, spin, banaan.

d:

dino, deur, blad, draak, pijl, schroef, trompet, big, wanten, drinken,
drinken, dolfijn, hand.

f:

geit, fee, schildpad, spiegel, tekenen, fiets, vis, flat, vliegtuig, flamingo,
vinger, fles

g:

glijbaan, robot, gans, peen, naald, schaal, knoop, gitaar, schelp, gras,
telefoon, glas

h:

huis, kerk, hart, molen, hoofd, vrachtwagen, toren, vlinder, hand, haan,
slurf, slee

j:

muur, jas, kussen, nijlpaard, jongen, hert, uil, jurk, schoenen, verf, jojo,
voet

k:

doos, kraan, kast, kikker, kopje, ballon, boek, druiven, pan, knoop, krant
mand

l:

leeuw, kwast, hamer, laarzen, huis, vaas, lamp, vogel, bij, letter, dokter,
lepel.

m:

masker, nijlpaard, mand, strik, molen, trein, muur, vlinder, zeep, maan,
verkeersbord, inktvis

n:

puzzel, wanten, hond, buggÁ, naald, noot, nest, draak, neus, sokken,
draak, televisie

p:

paddenstoel, neus, pop, tol, pen, draak, paard, trommel, poot, sleutel,
peer, jurk

r:

net, ring, veer, blouse, raket, reus, regenboog, regen, rits, dak,
dobbelstenen, roos.

s:

mond, telefoon, hond, vlag, slak, ster, zwaard, spook, wolk, stoel, zon,
spijker

sch:

hart, paraplu, slee, schelp, schoen, giraf, acht, schildpad, spook, zebra,
gitaar, gieter, chimpansee (aap), iglo, schroevendraaier, vis, schilder,
schaduw, soldaat, spiegel.
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t:

taart, bed, deur, fles, hoed, tafel, koffer, lam, trui, kar, klok, toeter

v:

varken, vlag, zak, haan, viool, fruit, kikker, koe, verf, voet, fototoestel,
fles

w:

blad, wieg, wolk, boot, kers, wip, mond, kroon, walvis, monster, wol,
schroef

z:

stoel, zuster, slang, kangaroe, lepel, zwaan, zwaard, zeemeermin, poes,
sleutels, zon, kar.

Middenklank:
a:

boek, bril, mes, dak, das, slot, pot, pen, pan, man, kop, krant

e:

mol, net, mol, mes, kar, kers, pen, bed, peen, pan, heks, wol

i:

kar, kip, mol, rits, ring, net, noot, pen, pet, wip, vis, vin

o:

rok, pijl, fles, kip, wol, wip, schaal, mug, jas, kok, muur, pan, vis, pop,
huis, sok, bel, zon, doos, bot

u:

jas, mes, bus, veer, lam, juf, jurk, kok, mug, bel, taart, nul

aa:

bal, blouse, beer, schaar, jas, zwaan, draak, pen, hand, pop, schaap,
neus, raam, haan, zon, paal, geit, kar, kaas, vis

au/
ou:

vrouw, noot, klauw, raam, paal, touw, voet, mouw, zeep, boot, vier,
pauw

ee:

vijf, pot, poot, speen, boog, been, vis, zeep, zaag, kreeft, wiel, peen

ei /
ij

bed, doos, vijf, konijn, maan, pijl, poes, rups, spijker, bot, bijl, bij

eu:

neus, bal, spook, bijl, slak, blouse, reus, slot, sleutel, raam, deur, tuin

ie:

tien, gier, trein, stier, poes, vaas, wiel, beer, doos, mier, roos, vlieger

oe:

boer, pijl, peen, schaats, mol, schoen, zaag, voet, juf, haai, ring vos, kar,
boek, kat, boom, doek, huis, rok, bloem
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oo:

boom, boek, wol, huis, hout, doos, bot, boot, poes, maan, deur, vuur,
oog, noot, peer, raam, hoed, kaas, kroon, roos

ui:

bad, bruid, vos, kooi, tuin, moer, druiven, snuit, vier, fruit, huis, fluit

uu:

huis, stuur, hoofd, haar, koe, uur, vuur, jurk, muis, schuur, muur, bus

Eindklank:
f:

zeep, ster, verf, wolf, bloem, aap, ijs, brief, glas, giraf, vork, vijf

g:

boog, vliegtuig, oog, kip, vlag, viool, hart, zaag, harp, haak, vlinder, wieg

k:

pier, slak, wesp, muis, rok, klok, arm, broek, bal, noot, wolk, deur

l:

bal, bijl, pijl, nest, pet, rits, zon, poot, viool, vogel, been, boek

m:

vuur, pop, poes, pan, raam, bezem, huis, voet, wip, bloem, bal, boom

n:

haan, spin, schelp, vos, schaal, aap, zwaan, spook, klok, boom, stoel,
schoen

p:

knoop, rok, regen, sop, aap, taart, hoed, wip, boog, zeep, beker, pop

r:

appel, oor, hart, pan, vlieger, vier, raam, beer, schaar, tas, boor, schelp

s:

heks, ijs, vaas, vork, tafel, vos, sok, mug, bus, jas, jurk, muis

t:

aap, bal, bot, doos, gitaar, pet, voet, boom, fles hart, kast
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