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Beste ouders,
Bij het leren van een taal is ondersteuning vanuit de omgeving noodzakelijk. Wie een
ruim taalaanbod en veel spreekkansen krijgt, vordert meestal sneller dan die dat niet
krijgt.
Nieuwe woorden die begrijpelijk worden gemaakt (bijvoorbeeld door het koppelen aan
een handeling of een voorwerp) worden vaak beter verworven.
Daarom hebben wij besloten om vanaf nu de afbeeldingen van de streefwoorden bij het
thema ook mee te geven naar huis en ook via de e-duif door te sturen.
De bedoeling is niet dat de kinderen deze woorden zomaar van buiten leren maar dat ze
op een speelse manier geoefend worden.
Enkele tips hoe u hiermee aan de slag kan gaan:
-

-

Verstop de kaartjes en ga samen op zoek naar de woorden
Raad het woord: Leg een aantal woordenschatkaarten op tafel en beschrijf iets
wat op een van de kaarten staat zonder het voorwerp te noemen.
Memorie, bingo, domino,….
Welk woordje is weg: leg een aantal kaartjes op de tafel, vraag de kleuter om de
ogen te sluiten, neem een kaartje weg. Wat is weg?
Vliegen meppen: de woordkaartjes zijn de vliegen. Iedere speler heeft een
vliegenmepper: er wordt een woord gezegd en diegene die het eerste op dit
woord mept met de vliegenmepper krijgt het plaatje. De winnaar is diegene die
de meeste ‘vliegen’ gemept heeft.
Woordenrijtjes zeggen en als de kleuter het afgesproken woord hoort moet hij
springen, klappen….`
Afbeeldingen zoeken in tijdschriften
Hak de woorden in stukjes en vraag welk woord je gezegd hebt (oudste kleuters)
Zoek rijmwoorden (oudste kleuters)
‘woordtwister’: leg de kaartjes verdeeld op de grond (of eventueel op het
twisterspel), benoem een woord een een lichaamsdeel. Laat je kleuter de
opdracht uitvoeren. Bv: leg je (rechter)hand op ‘springen’ (oudste kleuters)
Liplezen: zeg het woord zonder klank en de kleuter moet de lippen ‘lezen’
(oudste kleuters)
Pictonary met de themawoordjes (oudste kleuters)
Ik ga op reis en ik neem mee… (oudste kleuters)

Wij wensen jullie veel speelplezier, jullie kleuter én de juf zijn alvast heel dankbaar voor
jullie medewerking!
Het kleuterteam.

