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TAALSPELLETJES VOOR IN DE AUTO
De autorit naar de vakantiebestemming duurt voor kinderen lang. In
bijna iedere auto klinkt het al snel ‘Zijn we er al bijna? Ik verveel me
zo’. Dit is een goed moment om samen leuke spelletjes te spelen in de
auto!
We hebben een aantal taalspelletjes voor jullie op een rijtje gezet. Kies
welke spelletjes geschikt en leuk zijn voor uw kind. Pas de spelletjes
aan naar wens.
Ik ga op reis en ik neem mee…
De eerste speler zegt ‘Ik ga op reis en ik neem mee… een tandenborstel.’,
de volgende speler herhaalt de zin en het genoemde woord en voegt
daar vervolgens een nieuw woord aan toe. Ga door totdat niemand zich
meer herinnert wat er allemaal mee gaat op vakantie!
Achterbankbingo
Iedereen krijgt een bingokaart met dingen die onderweg te zien zijn. Wie
als eerste alles op zijn kaart heeft gezien, heeft bingo. De bingokaarten
kunt u hier gratis downloaden:
https://www.anwb.nl/vakantie/achterbankbingo
Dierenrups
De eerste speler noemt een dier, bijvoorbeeld ‘Poes’. De volgende speler
moet daarna een dier noemen met de laatste letter van het genoemde
woord, bijvoorbeeld ‘Slang’. Dit spel kan natuurlijk ook met andere
categorieën, zoals voertuigen of namen.
Kentekenspel
1. Maak woorden van de letters van de kentekenplaten die je onderweg
tegenkomt. Als het kind nog niet kan lezen, kan de ouder de letter
zeggen. Wie als eerst een woord weet, krijgt een punt.
2. Spot alle landen onderweg in de auto of op de parkeerplaats. Tip:
loop samen een rondje over het tankstation, daar kun je veel landen
spotten!
Taalapps
Kinderen vinden het vaak leuk om even op de tablet te spelen. Op de
volgende site staan apps om de spraak- taalontwikkeling van jonge
kinderen te stimuleren: www.praatapps.nl

Tijdens de zomervakantie is
het leuk om samen met uw
kind met taal bezig te zijn.
Interactie tussen ouder en
kind is niet alleen belangrijk,
maar ook erg gezellig.
Wist u dat…
… kinderen waarbij veel
aandacht wordt besteed aan
voorlezen en taalspelletjes
een grotere woordenschat
hebben en zich beter kunnen
uiten?
… kinderen hierdoor op
vakantie makkelijker vriendjes
kunnen maken?
… kinderen hierdoor
makkelijker woorden in een
andere taal kunnen leren op
vakantie?
… kinderen hierdoor zich
sneller kunnen redden bij bijv.
het bestellen van een
croissant bij de Franse
bakker?

Voorlezen
(Voorlees)boeken meenemen naar jullie vakantiebestemming? Dat kan!
Tot 18 jaar kunnen kinderen gratis lid worden van de bibliotheek. Kijk op
www.bibliotheek.nl voor een bibliotheek in uw buurt of bekijk de gratis
digitale prentenboeken.
Hoe schakelt u de preventief logopedist in?
Heeft u nog vragen of twijfelt u over de taalontwikkeling van uw kind?
Neem dan gerust contact met ons op.
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