SPELEN MET TAAL
- TIPS VOOR OUDERS -

Leuke spelletjes voor kleuters
•

Junior pictolino

•

Memory spellen

•

Lotto spellen

•

Bonte ballonnen van Nijntje (kleuren benoemen)

•

Bom
o
o
o
o

Zoek enkele voorwerpen en leg ze op een rijtje.
De tegenspeler sluit de ogen.
De andere moet raden wat er weg is.
Tip: speel eerst met gekende woorden en vervang daarna met een ‘nieuw’
woord om de woordenschat zo uit te breiden.

Als het wat moeilijker mag - gezelschapspelletjes die jullie misschien hebben
•

Wie is het?

•

Wat ben ik?

•

Waar ben ik?

•

Pim pam pet

•

Galgje

•

Tik tak boem

•

Scrabble

•

Time’s up

•

Dobble

•

Kwartetten (‘Heb jij de kaart met… ‘ of ‘Mag ik de kaart met…’?)

•

ABC toverduel

•

Draai taal

•

Story cubes

•

Geen ja / geen nee

•

Brainbox spellen

•

Knappe koppen

•

Kletspraat

•

De seizoenen
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Andere spelletjes en tips
Opdracht

Omschrijving

Geef je kind
eenvoudige
opdrachtjes

•
•
•

“Geef eens de ….”, “Leg ….. op de …..” …
Start met enkelvoudige opdrachtjes.
Geleidelijk aan kan je deze uitbreiden met een element erbij,
zoals bijvoorbeeld :
“Geef eens de …. en de ….” , “Leg …. op de …. en haal … uit
de ….”

Tegenstellingen
zoeken

•
•

Zoek het omgekeerde woord van wat de ander zegt.
vb. hoog… laag, lang… kort

Synoniemen
zoeken

•

Zoek een woord met dezelfde betekenis als het woord dat de
ander zegt.
vb. venster … raam, vloer … grond

•
Sorteerspelletjes

•

Dit kan je met dagelijkse voorwerpen doen vb.:
o Leg alle korte potloden samen.
o Zoek uit je speelgoed alles wat kan rijden.
o …

Zoek de verschillen

•
•

Neem 2 prenten of foto’s.
Benoem de verschillen.

Wat is er
veranderd?

•

Iemand gaat naar een andere kamer en verandert iets aan
zichzelf, vb. aan zijn kledij.
De persoon komt weer binnen en de anderen zoeken of
raden wat er veranderd is.

•
Blinddoekje

•
•

Voel geblinddoekt aan een voorwerp, raad wat het is.
Proef geblinddoekt iets en raad wat het is.

Wie-waar
spelletjes met
Duplo of Playmobil
of ander speelgoed

•

Omschrijf één van de poppetjes/ het speelgoed.
De ander moet raden welk mannetje/speelgoed het is.
Verstop een mannetje/speelgoed ergens in huis en laat de
zoeker vragen stellen (Zit hij/zij/het in de keuken? Zit hij
ergens in? ...)

Ik ga op reis en ik
neem mee …

•

•

•

•

Spreek vooraf een bepaald thema af vb. kledij, speelgoed,
dieren, voeding …
De ene persoon zegt: “Ik ga op reis en neem een kikker
mee.” De tweede persoon zegt: “Ik ga op reis en ik neem een
kikker en een olifant mee.”
En zo ga je verder tot iemand een fout maakt.
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Opdracht

Omschrijving

Woordslangen

•
•

Maak woordslangen binnen een bepaald thema vb. dieren.
Begin telkens met de laatste letter van het voorgaande
woord: kat – tijger – raaf – fazant …

Ik zie, ik zie wat jij
niet ziet

•
•
•
•

Beschrijf dingen die je ziet in je omgeving.
De ander raadt wat het zou kunnen zijn.
En wissel dan om.
Je kan dit ook doen met een prent waarop veel te zien is.

Vertellen over
gevoelens

•

Maak samen een tekening over corona en help de gevoelens
van je kind te verwoorden.
Je kan ook een soort woordspin tekenen: zet het woord
‘coronavirus’ in het midden van het blad, trek 8 lijnen als de
poten van een spin, schrijf bij elke poot iets wat hoort bij het
coronavirus.

•

Ganzenbordspel

•
•

Zinnen afwerken

•
•

Samen een verhaal
maken

Geef bij elke beurt opdrachten aan elkaar in de ruimte vb.
klap 5 x in je handen, spring 3 x vooruit …
Als dat goed lukt, kun je de opdracht ook uitbreiden vb.
stamp 3 keer met je voeten en zwaai 5 keer naar mij.
Begin een zin met 2 woorden en laat de ander de zin
afwerken.
Grappige zinnen mogen ook… vb. “Ik ga…morgen naar
buiten”, “De man wil…een fietstocht maken”…

•
•

Als je kind graag tekent, laat het dan een klein stripverhaaltje
tekenen of doe dit samen.
3 prentjes is genoeg.
Vertel samen het verhaal.

Kruiswoordraadsel

•
•
•

Heb je een boekje voor kinderen liggen? Super.
Vaak vind je ze ook in tijdschriften zoals Zonnekind.
Ook online kan je heel wat raadsels vinden.

Voorlezen

•
•
•

Lees een verhaal voor, OOK aan oudere kinderen
Vertel samen wat er allemaal gebeurt.
Je kan dit ook doen door naar de prenten te kijken en
daarover te vertellen.
Probeer samen te verzinnen wat er verder zal gebeuren. Is
het juist wat we dachten?

•

•
Knutselen
Koken

•

Vertel over alles wat je doet: welke dingen je gebruikt, vb “ik
ga de appel schillen met mijn schilmesje”.
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Opdracht

Omschrijving
•

Of geef het kind opdrachtjes: wil jij het schilmesje eens
zoeken? Mag ik 2 blauwe blaadjes van jou? ...

Voorwerpen
zoeken

•

Ga op zoek naar voorwerpen in het huis. Kies telkens twee
voorwerpen die bij elkaar horen (bv. tandenborstel en
tandpasta of fles water en een glas). Leg alle voorwerpen
door elkaar. Het kind zoekt telkens de twee voorwerpen die
bij elkaar horen en verwoordt de relatie.

Vertel wat je ziet

•
•
•

Zoek een leuke vertelplaat op internet.
Print deze tweemaal af.
Elk om de beurt beschrijf je iets van op de prent (een
persoon, voorwerp of activiteit).
De andere zoekt zo snel mogelijk over wat het gaat.
Je kan het eventueel ook timen zodat het lekker spannend
wordt.

•
•
Wie ben ik?

•
•
•
•

Foto beschrijven

•
•

Ben ik een banaan?
Kies beiden een voorwerp/dier/persoon en laat dit niet aan
elkaar zien.
Schrijf op een post-it wat je gekozen hebt en kleef dit op het
voorhoofd van de tegenspeler.
Nu moet je raden wat je bent door ja/nee vragen te stellen.
Vb: Ben ik een dier?
Neem een foto van iets in huis.
Laat het kind verwoorden wat erop staat en ga daarna op
zoek. Waar is de foto genomen?
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Andere spelletjes en tips
•

Interessante nieuwssites voor oudere kinderen en jongeren:
o http://www.wai-not.be

o http://www.wablieft.be/nl/krant

•

Averbode stelt enkele tijdschriften gratis ter beschikking momenteel:
o Leuke knutseltips voor kleuters: https://www.averbode.be/doremidownloads

o Zonnekind en leesboekje:

https://www.uitgeverijaverbode.be/Pub/zonnekind/zonnekind-Archief.html

o Zonnestraal en leesboekje:

https://www.uitgeverijaverbode.be/Pub/zonnestraal/zonnestraal-archief.html

o Zonneland en leesboekje:

https://www.uitgeverijaverbode.be/Pub/zonneland/zonneland-archief.html

•

Op het internet (o.a. op youtube), zijn heel wat digitale prentenboeken te
bekijken en beluisteren vb. kikker en vriendjes, Nijntje ...

•

Op de facebookpagina van ‘de vertellerij’ worden leuke verhaaltjes voorgelezen
voor kleine kinderen: https://www.facebook.com/DeVertellerij

•

Gratis taalspelletjes: https://live.omnidu.nl/catalog/public

•

Op GooglePlay en in de app store: gratis één maand liedjes van kapitein Winokio

•

http://www.uitmetvlieg.be : links naar heel veel (gratis) luisterboeken

•

http://www.spelletjesplein.nl/taal: galgje, woordzoekers, lingo ...

OPM: in Nederland hanteert men andere cijfers om het schoolse systeem te ordenen
•

Groep 1 in Nederland = 2de kleuterklas in België

•

Groep 2 = 3de kleuterklas

•

Groep 3 = 1ste leerjaar

•

Groep 4 = 2de leerjaar

•

Groep 5 = 3de leerjaar

•

Groep 6 = 4de leerjaar

•

Groep 7 = 5de leerjaar

•

Groep 8 = 6de leerjaar

Op een Nederlandse website komen de cijfers dus NIET overeen met het leerjaar in
België.

Info? Vragen?
Voor kinderen verbonden aan het MFC van Dominiek Savio:
contacteer je logopedist via e-mail.
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