Hoe kunt u thuis de taal stimuleren?
Er zijn talloze manieren om de taal te stimuleren. Spelletjes spelen zijn heel goed voor de
taalontwikkeling, denk hierbij aan het vergroten van de woordenschat en het begrijpen en maken
zinnen. Hieronder volgen een aantal tips hoe u dit thuis zelf kan doen.

Memory spelen
Het spelen van memory kent u wel. Twee plaatjes omdraaien en opzoek naar twee dezelfde plaatjes.
1. Benoem elk plaatje bij het omdraaien. Draait u een plaatje om met een olifant erop. Benoem
het woord olifant. Benoem ook wat de olifant nog meer heeft. Die heeft geen neus maar een
slurf.
2. Tijdens het omdraaien zinnen maken:
Ik heb de olifant en de giraf gevonden
Eerst zie ik de olifant en dan zie ik de giraf
Eerst zie ik de olifant en als laatste de giraf

Spelen met auto’s
Voordat jullie gaan spelen, kunnen jullie samen de auto’s verdelen. Iedereen heeft hetzelfde aantal
autootjes (samen delen).
1. Deze auto is voor mij
2. Ik kies de rode auto
3. De rode auto is voor mij
Dan kan het spelen beginnen:
1. De auto rijdt naar school/ het park/ huis/bioscoop
2. Ik rijd naar school/jij rijdt naar huis
Vraag ook: wat ga je doen in de bioscoop of in het park? Praat erover. Wat zie je in het park een
glijbaan? Schommel? Een vijver met eendjes?

Alledaagse situaties (moeder Spaans, vader Nederlands)
Koken
Benoem de groenten die je gaat gebruiken, welke kent hij al?
Zeg wat je gaat doen: ik ga de aardappels schillen, wil jij de tomaat snijden?
De aardappels gaan in een pan die gaat koken
De kip gaat in de pan, die gaan we bakken

Tafel dekken
Pak eerst een placemat/tafelkleed: waarom? Anders wordt de tafel vies.
Pak eerst 4 borden, dan pak je het bestek (vorken en messen/lepels).
Als laatste pak je 4 glazen.
Laat hem zelf vragen wat jullie willen drinken: wat wil jij drinken? Ik wil …
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