
Rijmelarij
Drie verschillende gebieden klank en rijm; 
• Eindrijm
• Beginrijm
• Middenrijm

Eindrijm: luister, denk, doe
Luister naar het woord, bij de volgende dia denk je na welke van de twee afbeelding rijmt. De derde dia laat je zien welke beweging bij jouw antwoord
hoort, die beweging doe je na. 

Beginrijm: luister, denk, doe
Gebruik de knijpkaarten met cijfers. Elke leerling krijgt een knijpkaart en twee knijpers.
Luister naar het woorden, denk na en maak de knijper vast aan het cijfer dat bij jouw antwoord hoort.
Na 6 dia’s oefenen, worden het steeds vier plaatjes per dia. Zoek de afbeeldingen bij elkaar die 
dezelfde klank hebben en maak je knijpers vast aan die cijfers.  

Eindrijm: luister, denk, doe (mkm-woorden)
Geef eerst instructie op het concept ‘midden’. Oefen dit begrip en controleer het begrip. 
Gebruik de knijpkaarten met kleuren. Elke leerling krijgt een knijpkaart en twee knijpers. 
Luister naar de woorden, denk na en maak de knijpers vast aan de kleuren waarvan je denkt 
ze bij elkaar horen.
TIP: Zoek vooraf zelf voorwerpen bij elkaar waarbij de middenklank hetzelfde is. Leg al deze 
voorwerpen in het midden van de kring/op tafel. Laat de kinderen de voorwerpen zoeken waarbij
De middenklank hetzelfde is. Daarna kunnen de kinderen zelf op zoek naar voorwerpen.



knijpkaarten
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luister, denk en doe



wat rijmt op stuur?







wat rijmt op perron?







wat rijmt op band?







wat rijmt op acht?







wat rijmt op trein?







wat rijmt op druk?







wat rijmt op bus?







luister, denk en doe
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zoek nu zelf steeds twee
voorwerpen in de klas 
met dezelfde beginklank





welk dier zie je in het midden?



wat zie je in het midden?



welk getal staat in het midden?



controleer het begrip ‘midden’
het midden heeft aan beide 

kanten iets naast zich



het midden heeft aan beide 
kanten iets naast zich



het midden heeft aan beide 
kanten iets naast zich



het midden heeft aan beide 
kanten iets naast zich



kun je het midden ook horen?
het midden heeft aan beide 

kanten iets naast zich

ogen dicht en luister goed!



kun je het midden ook horen?
het midden heeft aan beide 

kanten iets naast zich

ogen dicht en luister goed!



kun je het midden ook horen?
het midden heeft aan beide 

kanten iets naast zich

ogen dicht en luister goed!



kun je ook de klank in 
het midden horen?

het midden heeft aan beide 
kanten iets naast zich

luister goed!
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waar hoor je dezelfde klank 
in het midden?















zoek nu zelf steeds twee
voorwerpen waarvan 
de middelste klank 
hetzelfde is


