
Lettermonster 
 

Dit is lettie het lettermonster, hij lust alle letters van het alfabet. 
Welke letter is hij nu aan het eten? 

Jullie mogen raden welke letter. 
Zijn jullie plaar met het spel, geven jullie lettie dan wat kleur? 

 
Wat moet je doen? 
Print dit blaadje uit. 

Knip hem uit. Plak de kaak aan Lettie vast zodat zijn  
mond open en dicht kan en speel het spel. 

De niet ingekleurde versie zit er ook bij zodat iedereen zijn eigen 
lettermonster in kan kleuren. 

Tip; Lamineer Lettie en de kaartjes als je het spel vaker wilt spelen. 
 

 
Hoe werkt het spel? 
Zoals je ziet heb je letter kaartjes, je legt de letters op de kop op tafel of husselt ze op een stapeltje.  
Je stopt zonder dat de kinderen kunnen zien welke letter het is, alleen de lettermonster (spelleider) mag de letterzien. 
Als de letter in de mond zit, gaat de mond dicht en gaat het monster beschrijven hoe de letter eruit ziet. 
Kan zijn dat je beschrijft hoe je de letter moet schrijven, of de letter hard of zacht klinkt.  
Welk gebaar hoort er bij de letter. 
 
Om het spel leuk net iets levendiger te maken kun je als spelleider net doen of je iets in de mond hebt. 
 
Tip; Doe je dit spel met kleine kinderen is het handig om de letter ketting te downloaden die staat ook op creabus.nl 
zodat kinderen de letters ook direct zien.  
Veel Plezier! 
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Als je het lettermonster gelamineerd hebt kun je 

doormiddel van een klein bolletje kneedgum zijn mond 

dichtplakken zodat je tijdens het spel de handen vrij 

hebt om dingen aan te wijzen maar ook om te gebaren. 
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Letters zijn leuk maar wat dacht 

je van cijfers? 

Je kunt dit natuurlijk ook met 

Cijfers doen! 


