
Leuk dat je de pepernootletter-kaartjes voor het levend dictee hebt
gedownload! 

Dit spel is geschikt voor groep 3 t/m 8. Voordat je start knip/snijd je de
letterkaarten los, je kunt de kaartjes eventueel lamineren. Je kiest het aantal
letters dat meedoet met het spel, evt. afhankelijk van het aantal spelers.  

Levend dictee speel je op een plek met voldoende beweegruimte. Alle spelers
gaan op een rij staan en krijgen allemaal een pepernoot-letter. Aan de
overkant van het plein (of de speelzaal) liggen hoepels (aantal afhankelijk
van aantal letters in het woord).
De spelleider omschrijft een woord, bijv. 'dit heeft de Sint in zijn hand, het heeft
een gouden kleur en een krul aan de bovenkant'. De spelers noemen het
goede antwoord 'staf' en alle spelers met een letter uit het woord 'staf' rennen
naar de hoepels en gaan op de goede volgorde staan. Vervolgens lezen de
overgebleven spelers het woord en gaan de spelers met de letters terug naar
hun beginplek. Dan noemt de spelleider een omschrijving van een nieuw
woord.

3 letter woorden               4 letter woorden                  5 letter woorden
          dak                       sint     boot     ring                baard         feest
          zak                        piet    muts     lied                snoep        strik
          pak                       staf     veer     zoet               paard         klomp
                                       boek   maan                        haard         laars

6 letter woorden
schoen    strooi
mijter       letter
wortel      mantel

Spelsuggestie: Je kunt er ook voor kiezen om de spelers zelf de benodigde
letter te laten zoeken, het is dan wel aan te raden om de letters te sorteren
(medeklinkers, korte klanken, lange klanken etc.), zodat het zoeken naar de
juiste letter vlot verloopt.
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