Beste ouders, verzorgers,
Regelmatig krijg ik vragen van ouders hoe de taalontwikkeling gestimuleerd kan
worden. Daarom heb ik voor u een aantal gouden tips op een rij gezet.
Gouden Tips voor het voeren van gesprekken en spelenderwijs leren van
woorden;
1. vertel uw kind waar u mee bezig bent; breng onder woorden waar u mee
bezig bent ook al denkt u dat uw kind nog niet alles begrijpt. Kinderen zijn
graag actief, betrek ze bij uw bezigheden en geef ze korte opdrachtjes.
2. Geef uw kind de gelegenheid om zelf te praten. Zeg bv even niets of hm oh
ja. Zo moedigt u het kind aan door te praten.
3. Lok een reactie uit door stilte of een prikkelende opmerking bv ik vind
spuitjes heerlijk!. Wacht bij een prentenboek na het stellen van een vraag ,
zo krijgt het kind de tijd om na te denken.
4. Stel open vragen waarbij uw kind moet nadenken. Dit zijn “ waarom en hoe”
vragen.
5. Neem uw kind serieus, probeer uw kind goed te begrijpen en vraag door als
u het niet snapt.
6. Reageer positief ook al is de uiting niet correct; verbeter hem onopvallend
door de zin te herhalen.
7. Gebruik woorden uit de omgeving van het kind, uit het prentenboek of het
thema waar ze op school mee bezig zijn.
8. Bied je een nieuw woord aan ondersteun dit met een plaatje of een gebaar
om het te verduidelijken.
9. Speel spelletjes, liedjes en rijmpjes. Ga mee in de fantasie van de kleuter.
10.Lees een prentenboek meerdere keren voor, het mag best.
moeilijke tekst vaker horen om het te begrijpen. Zo onthoudt het meer
woorden en zinnen. Zoek dieren of voorwerpen die bij het voorlezen
gebruikt worden.
Voor meer informatie kunt u mij telefonisch bereiken op ; 0619693688
Met vriendelijke groeten,
Ans Rutten
0619693688

