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Wijsjes met letters

Letters leren was nog nooit zo leuk!

Voor kleuters is muziek een geweldige manier om nieuwe informatie op een speelse manier te leren. Voorbeel-

den hiervan zijn het alfabetliedje en het liedje over de dagen van de week. Wij waren dan ook erg verbaasd dat 

er voor kleuters en kinderen die starten met het lezen geen liedjes bestonden van alle afzonderlijke letters. In ons 

programma:’Een steuntje in de rug met klanken en letters’ zijn wij begonnen met het bedenken van liedjes bij 10 

veelvoorkomende letters. Van enthousiaste gebruikers van het programma kwam de opmerking: “Dit werkt ge-

weldig! Hebben jullie geen liedjes bij alle letters?”  Dat was voor ons de aanleiding voor het maken van dit boek.

De letterliedjes uit het boek: ‘Wijsjes met letters’ zijn ontstaan in een praktische werksetting met kleuters en jonge 

kinderen. Bij elke letter/klank is nagedacht over het belangrijkste kenmerk ervan. Denk hierbij aan de vorm van 

de letter, een emotie of de klank (het geluid) dat bij de letter hoort. Op basis van het liedje is door de illustrator 

een bijpassende, kleurrijke lettertekening gemaakt. 

De korte liedjes bestaan uit 4 regels, die op rijm gemaakt zijn. De melodie van de liedjes is telkens hetzelfde, 

waardoor de aandacht volledig op de inhoud gericht kan worden. 

De combinatie van het verhaal van het liedje, de lettertekening en de melodie zorgt ervoor dat de abstracte let-

ter meer gaat “leven”.  Door deze multisensoriële aanpak wordt de informatie stevig in het geheugen verankerd 

en gaat het oproepen ervan sneller. Dit is van groot belang bij het automatiseren van de letterkennis.

In het boek zijn de letters onderverdeeld in vier categorieën: de korte klinkers, de lange klinkers, de medeklinkers 

en de tweeklanken. Elke categorie is gekoppeld aan een kleur en een muziekinstrument.  Dit is in het boek visu-

eel gemaakt door middel van een icoontje. Op de CD wordt elke categorie geïntroduceerd door een inleidend 

verhaaltje dat afgesloten wordt met het geluid van het betreffende muziekinstrument.  Ook vóór elk liedje is dit 

instrument even te horen. 

Zo worden de korte klinkers gekoppeld aan de korte slagen van de trommel. De lange klinkers horen bij de viool. 

De medeklinkers worden vertegenwoordigd door de piano en de tweeklanken door de sambaballen.

De rijmwoorden in de liedjes zijn in het boek gekleurd gedrukt, zodat de overeenkomst in klank en vorm voor 

kinderen goed zichtbaar is.

Om u een impressie te geven van het boek: Wijsjes met letters, volgt hieronder een letterliedje met bijbehorende 

tekening. 
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