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Contents:
12 double-sided 3-letter word boards, 8 double-sided 4-letter word boards, 68 letter cards

This versatile game can be played in several different ways to help children learn to read and spell.

Game 1: Matching, sounding out and reading
Setting up
• Each player chooses a word board and places it in front of them with the side showing the 

written word uppermost; the rest of the boards are set aside in a pile. 
• The letter cards are spread, with the letters uppermost, on the table.  
Object
To recognise and collect letters in order to spell first words. 
To play
• The youngest player starts by matching a letter card from the centre to the first letter of the word 

on their word board, making the letter sound as they place it.
• Play then passes to the next player.  
• Players must collect letters in the order the word is spelt.   
• Once a word has been correctly spelt, the player should read the word aloud and can then 

choose another word board to complete.
• If a player cannot find a letter to match, then other players are encouraged to help them find the 

letter they are looking for.
• Play continues until all the word boards have been used. 

Game 2: Sounding out and spelling phonetically
Setting up
• Each player chooses a word board and places it in front of them, with the side that does not 

show the written word uppermost (so that players learn to spell words phonetically and not by 
matching); the rest of the boards are set aside in a pile. 

• Letter cards are spread, with the letters uppermost, on the table.  
Object
To correctly sound out and spell as many words as possible.
  To play
• The youngest player starts by sounding out the word they are trying to spell and then looks for 

the first letter of the word, from the cards in the centre, to place on their word board. When using 
the blank side of the word board, players must be particularly careful to put letter cards down in 
the correct order to spell the word.  

• Play then passes to the next player.  
• Once a word has been correctly spelt the player should read the word aloud and can then 

choose another word board to complete.
• If a player has difficulty in sounding out the word and finding the letter needed, guidance from 

an adult or help from other players is encouraged.
• Play continues until all the word boards have been used. 

Game variations:
For a first introduction to reading and spelling, the games can be played with just the 3-letter word
boards. The 4-letter word boards can be introduced as children grow in confidence.  

To play with mixed ages and abilities, word boards can be used either way up depending on each
player’s ability.

To make the games more challenging the letter cards can be placed face down on the table for a 
matching and memory game.  

These games can also be played as a single player activity, where the child can work through the 
word boards by themself. 

Match and Spell

Vergelijken en spellen
Inhoud:
12 dubbelzijdige bordjes voor woorden van 3 letters, 8 dubbelzijdige bordjes voor woorden van 4 
letters, 68 letterkaarten

Dit veelzijdig spel kan op verschillende manieren worden gespeeld om kinderen te helpen leren 
lezen en spellen.

Spel 1: Vergelijken, letters uitspreken en lezen
Beginnen
• Iedere speler kiest een woordbord en plaatst dit voor zich met de zijde waarop het geschreven  
 woord staat naar boven gericht; de overige borden worden apart gelegd op een stapel. 
• De letterkaarten worden op tafel uitgespreid, met de letters aan de bovenkant.  
Doel
Letters herkennen en verzamelen om de eerste woorden te kunnen vormen. 
Spelregels
• De jongste speler begint door een letterkaart uit het midden te zoeken die overeenkomt met de 

eerste letter van het woord op zijn woordbord, en de letter uit te spreken als deze op het bord 
wordt geplaatst.

• Daarna is de volgende speler aan de beurt.
• De spelers moeten de letters verzamelen in de volgorde van de letters in het woord.
• Zodra een woord correct is gespeld, moet de speler het woord hardop uitspreken en kan hij of zij 

vervolgens een ander woordbord kiezen om verder te spelen.
• Als een speler de juiste letter niet vinden kan, kunnen andere spelers hem helpen bij het vinden 

van die letter.
• Het spel is uit als alle woordborden zijn gebruikt.

Spel 2: Letter uitspreken en spellen
Beginnen
• Iedere speler kiest een woordbord en plaatst dit voor zich met de zijde waarop niet het   
  geschreven woord staat naar boven gericht (zodat de spelers het woord leren spellen zonder het  
  te kunnen zien); de overige borden worden apart gelegd op een stapel. 
• De letterkaarten worden op tafel uitgespreid, met de letters aan de bovenkant. 
Doel
Zoveel mogelijk de letters van de woorden correct uitspreken en zo het woord spellen.
Spelregels
• De jongste speler begint door het woord dat hij probeert te spellen uit te spreken en dan de 

eerste letter van het woord te zoeken tussen de kaarten in het midden van de tafel, om deze 
kaarten op hun woordbord te plaatsen. Als de lege kant van het woordbord wordt gebruikt, 
moeten spelers er goed opletten dat ze de letterkaarten in de juiste volgorde plaatsen om het 
woord te spellen. 

• Daarna is de volgende speler aan de beurt.
• Zodra een woord correct is gespeld, moet de speler het woord hardop uitspreken en kan hij of zij 

vervolgens een ander woordbord kiezen om verder te spelen.
• Als een speler moeite heeft met het uitspreken van het woord en het zoeken van de letter, is het 

een goed idee als een volwassene en/of andere spelers hem of haar daarbij helpen.
• Het spel is uit als alle woordborden zijn gebruikt.

Spelvariaties:
Als eerste introductie tot lezen en spellen kunnen de spelletjes worden gespeeld met alleen de 
bordjes voor woorden van 3 letters. De bordjes voor de woorden van 4 letters kunnen worden
van 4 letters kunnen worden gebruikt als de kinderen eenmaal meer zelfvertrouwen hebben. 

Er kan met kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheden worden gespeeld door de
woordborden zowel met de lege kant naar boven als naar beneden te gebruiken, afhankelijk
van de vaardigheden van de spelers.

De spelletjes kunnen moeilijker worden gemaakt door de letterkaarten omgekeerd op de tafel te
leggen voor een spel van herinnering en vergelijking.

Deze spelletjes kunnen ook alleen worden gespeeld, zodat het kind zelf de woordborden kan              
doorwerken.


