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LESSUGGESTIES  
Tjibbe Veldkamp & Alice Hoogstad 
Draken zijn niet te koop 
(Lemniscaat)  
 
 
Eise is dol op dieren. Zijn buurjongetje 
Hubert-Jan niet echt: hij heeft een heleboel 
dieren, maar zorgt slecht voor ze. Eise wil de 
dieren helpen en bedenkt een slim plan, met 
een heel speciaal ei… 
 
DRAKEN ZIJN NIET TE KOOP 
 
Eise houdt van dieren. In zijn Duizend 
Dierenboek vindt hij er alles over. Hoe hij ze 
moet verzorgen, wat ze graag eten, waarmee 
ze spelen. Alle dieren staan erin, van A tot Z. 
 
Het Duizend Dierenboek 
Samen met de dieren kijkt Eise in het 
Duizend Dierenboek, bij de A, de B, de E, de G, de K, de O, de S, de U en de V. Kijk in Draken 
zijn niet te koop op de laatste bladzijde. Daar zie je Eise en de dieren rondom het Duizend 
Dierenboek zitten. Speel spelletjes met de letters uit het Duizend Dierenboek. 
 
Dierenalfabet 
Schrijf alle letters van het alfabet op losse blaadjes of gebruik bakvormen van letters en stop die in 
een doos. Grabbel een letter en spreek hem hardop uit. Wie bedenkt het eerst een dier dat met die 
letter begint? Doe dat dier samen na. Grabbel de volgende letter.  
Variatie Bedenk een bijvoeglijk naamwoord bij het dier, dat met diezelfde letter als het dier begint. 
Bijvoorbeeld: de aardige aap, de bijzondere bever, de dolle duizendpoot.  
 
Lettertje prik 
Leg een krant of tijdschrift open op tafel. Prik met een pen een letter. Doe dat met je ogen dicht. 
Spreek de letter hardop uit. Wie bedenkt het eerst een dier met die letter? 
Variatie Schrijf categorieën op een vel papier zoals: zoogdieren, waterdieren, insecten, vogels. Er 
wordt een letter geprikt. Probeer in elke categorie een dier te bedenken dat met die letter begint.  
 
Dierenboek 
Schrijf het woord ‘dierenboek’ groot op een strook papier. Geef elke speler een vel papier en een 
potlood of pen. Zet een timer. De spelers bedenken zo veel mogelijk nieuwe woorden met de letters 
uit ‘dierenboek’. Ze schrijven die woorden op. Als de timer aangeeft dat de tijd om is, worden alle 
woorden voorgelezen en gecontroleerd. Bestaan ze? Wie heeft de meeste juiste woorden bedacht?  
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Dierenhints 
Schrijf korte dierennamen op post-its en plak elke post-it bij een kind op de rug. De kinderen lopen 
door het lokaal of de woonkamer en moeten erachter komen welke dierennaam op hun rug staat. De 
andere kinderen helpen daarbij door het dier uit te beelden. Roep de kinderen na verloop van tijd bij 
elkaar en laat elk kind vertellen welke dierennaam er volgens hem op zijn rug staat geschreven. 
 
Letterdans 
Schrijf een flink aantal letters met stoepkrijt op de speelplaats of thuis op de stoep. Zet muziek op 
en laat de kinderen rondom de letters dansen. Als de muziek stopt, zoeken ze een letter op en 
beelden die uit. Dat kan met de armen, benen, handen, vingers of met het hele lichaam gedaan 
worden. Bekijk de letters die de kinderen vormen en start daarna de muziek opnieuw. Ga zo verder. 
Bedek op een gegeven moment enkele letters door er een pion op te zetten. Wanneer de muziek 
stopt, zijn er kinderen die geen letter kunnen vinden. Zij gaan bij een ander kind op de letter staan 
en vormen die letter samen.  
Er worden steeds meer letters bedekt en er komen steeds meer kinderen samen op één letter te 
staan. Kunnen zij die letter uitbeelden door goed samen te werken? 
 
Woorden springen 
Teken een heel groot boek op de stoep. Dat is het Duizend Dierenboek. Schrijf daar de letters van 
het alfabet in. Doe dat ook redelijk groot. Ga met de kinderen voor het boek staan en laat één kind 
een woord zien dat op een strook geschreven is. Dat kind springt op de letters van dat woord en de 
andere kinderen raden welk woord wordt gesprongen. Ga zo verder met een volgend woord. 
 
Woorden rennen 
Schrijf de letters van het alfabet verspreid over de speelplaats op. Noem een woord en laat de 
kinderen naar de letters van dat woord rennen. Ze starten bij de eerste letter van het woord en 
rennen door naar de volgende letter. Zo wordt het woord gerend. 
 
Lettertwister 
Maak een Twisterveld van zes bij vier letters op de speelplaats of thuis op de stoep. In totaal schrijf 
je dus vierentwintig verschillende letters op (de dubbelklanken mogen ook). Schrijf de letters die je 
op de stoep geschreven hebt ook elk op een blaadje en stop die in een bak. Print de lichaamsdelen 
‘billen’, ‘voet’ en ‘hand’ op kaartjes en stop die in een andere bak. 
De spelers gaan bij het Twisterveld staan en de spelleider grabbelt een letter en een lichaamsdeel. 
De spelers raken met dat lichaamsdeel die letter aan. Daarna stopt de spelleider de letter en het 
lichaamsdeel terug in de bakken en grabbelt nieuwe kaartjes. Ga zo verder tot de eerste speler 
omvalt.  
 
Levende letters 
Doe die activiteit met vijf kinderen of groepjes van vijf kinderen. Bevestig (met bijvoorbeeld een 
veiligheidsspeld) bij drie kinderen van elk groepje een letter op de rug. Dat zijn twee medeklinkers 
en één klinker. De drie kinderen met een letter gaan op een rij staan. De twee kinderen zonder letter 
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bekijken de letters. Het ene kind noemt een woord dat met de letters gevormd kan worden en het 
andere kind zet de letters (kinderen) in de volgorde van het woord. Daarna wisselen de kinderen van 
rol. Het kind dat het woord heeft gemaakt, noemt een woord en het kind dat het woord noemde, 
vormt het woord. 
Variatie Eén kind zegt een woord tegen de kinderen met een letter op hun rug. Zij gaan zelf in de 
volgorde van het woord staan.   
 
Letterzoektocht 
Schrijf vijf letters en tien cijfers elk op een vel A4-papier. Hang de letters en cijfers verspreid over 
de speelplaats of rondom huis op. Leg voor elk kind een notitieblaadje met potlood op een vaste 
plek klaar. De kinderen rennen langs de letters en cijfers en proberen de letters te onthouden. Ze 
rennen naar het notitieblaadje en schrijven de letters op. Als ze de letters nog niet allemaal hebben 
gevonden of weer zijn vergeten, rennen ze terug om opnieuw te kijken. Lukt het de vijf letters te 
vinden? Kunnen ze een woord met die letters maken?  
Tip! Het woord kan een woord uit Draken zijn niet te koop zijn, zoals buren (b-u-r-e-n) of dieren 
(d-ie-r-e-n).  
 
Lettersoep 
Maak lettersoep! Zet een pan op de speelplaats en leg daar een pollepel bij. Schrijf een flink stuk 
van de pan vandaan, aan weerszijden, letters op de stoep. Schrijf de letters in een rij naast elkaar. 
Zorg ervoor dat het evenveel letters zijn als de helft van het aantal kinderen in je groep. 
Bijvoorbeeld: Je hebt zesentwintig kinderen in je groep. Aan de ene kant van de pan schrijf je 
dertien letters naast elkaar en aan de andere kant schrijf je diezelfde dertien letters. 
Elk kind gaat bij een letter staan. Noem een letter. De twee kinderen die bij die letter staan, rennen 
zo snel mogelijk naar de pan. Ze pakken de pollepel en zetten die in de pan. Wie dat het eerste doet, 
verdient een punt voor zijn team. Noem een nieuwe letter. 
Tip! Laat de kinderen regelmatig van plek wisselen (binnen hun team), zodat ze bij een andere 
letter staan.  
 
Letters vissen 
Schrijf met een watervaste stift letters op de onderkant van badeenden. Zorg ervoor dat je zowel 
klinkers als medeklinkers opschrijft. Laat de eenden in een bak met water of watertafel dobberen. 
Ga met de groep rondom de eenden staan en verdeel de groep in tweeën. De eerste groep begint. Zij 
vissen drie eenden op en bekijken de letters op de onderkant. Kan er een woord worden gevormd? 
Zo ja, dan verdienen zij een punt. Zo niet, dan gebeurt er niks. De eenden worden teruggezet en de 
andere groep is aan de beurt. 
 
Letters gooien 
Bied een letter aan en schrijf die op een flink aantal vellen papier. Maak er daarna proppen van. 
Schrijf op enkele vellen papier een andere letter. Maak daar ook een prop van. Gooi alle proppen 
het lokaal (of thuis je woonkamer) in. De kinderen lopen door het lokaal en op jouw teken pakken 
ze een prop. Ze maken die open. Zien ze de aangeboden letter, dan benoemen ze die. Zien ze een 
andere letter, dan roepen ze ‘foutje!’. De letters worden weer tot prop gemaakt en weggegooid. De 
kinderen lopen verder. Ga zo door. 
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Variatie Schrijf verschillende letters op. De kinderen maken een prop open en bedenken een woord 
met de letter die ze zien. 
 
Letterduo’s 
Schrijf een aantal letters op kaarten en zorg ervoor dat elke letter er twee keer is. Deel de kaarten uit 
aan de kinderen. Ze lopen rond met hun letter en gaan op zoek naar het kind met diezelfde letter. 
Als twee kinderen elkaar hebben gevonden, komen ze naar jou en vertellen ze welke letter ze 
hebben, en krijgen daarna elk een nieuwe letter. Ze gaan opnieuw op zoek naar het kind dat 
diezelfde letter heeft.  
 
Letterruil 
Schrijf de letters van het alfabet elk op een kaart. Deel de kaarten uit aan de kinderen. Ze lopen rond 
met hun kaart in de hand en spreken een ander kind aan. De twee kinderen vertellen ieder welke 
letter er op hun kaart staat en wisselen daarna van kaart. Ze lopen verder en gaan op zoek naar een 
volgend kind.  
Variatie Twee kinderen die elkaar vinden noemen elk hun letter en bedenken daarna samen een 
woord dat met die letter begint.  
 
Levend lettergeheugenspel 
Twee kinderen verlaten de groep. De andere kinderen vormen tweetallen en bedenken samen één 
letter. Die schrijven ze elk op een memoblaadje. Het is fijn als de memoblaadjes wat dikker zijn, 
zodat je niet door het papier heen kunt kijken. Alle kinderen gaan op een willekeurige plek staan. 
De twee kinderen komen terug en gaan voor de groep staan. Om de beurt noemen ze twee namen. 
Deze kinderen laten hun letter zien. Zijn die letters hetzelfde? Dan krijgt het kind dat ze gevonden 
heeft een punt en mag het nog eens twee namen noemen. Het duo dat gevonden is, gaat zitten. Zijn 
de letters verschillend, dan is het andere kind aan de beurt. Ga door tot alle tweetallen gevonden 
zijn.  
Tip! Laat elk tweetal de letter met dezelfde kleur stift opschrijven. Wanneer twee tweetallen 
diezelfde letter hebben bedacht, zie je aan de kleur wie bij elkaar horen.  
Tip! Schrijf de letterkaartjes zelf. Zorg ervoor dat elke letter twee keer voorkomt. 
 
 

Lessuggesties geschreven door Anke van Boxmeer en Els van Dijck 
  
	


