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Het oefenmateriaal van Taal voor Thuis is een uitgave van Stichting Lezen & Schrijven. 

Deze uitgave wordt gefinancierd door de overheid.

Stichting Lezen & Schrijven

Parkstraat 105

2514 JH Den Haag

Vormgeving 

7Causes | Eindeloos

Fijn dat u het oefenmateriaal van Taal voor Thuis wilt gebruiken! Voor het geven van de 

oudercursus is een training voor taalvrijwilligers beschikbaar. Kijkt u voor meer informatie op 

www.taalvoorhetleven.nl/taalvoorthuis. Indien u (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of 

kopiëren, werken we hier graag aan mee. We vragen u wel dit vooraf af te stemmen met 

Stichting Lezen & Schrijven.

Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven of wilt u iemand helpen als 

taalvrijwilliger? Bel dan naar onderstaand telefoonnummer voor advies. 

2014 © Stichting Lezen & Schrijven
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Waar gaat dit boekje over?

•	Huisdieren	en	andere	dieren
 
•	Je	kind	nieuwe	woorden	leren

•	Woorden	leren	op	de	peuterspeelzaal

•	Praten,	spelletjes	en	voorlezen	over	dieren

 Wat kun je meenemen?

•	Voor	bijeenkomst	2:	boeken	en	spelletjes	over	dieren

PAGINA 18 AANWIJZINGEN VOOR DE BEGELEIDER
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Bekijk het spelletje over dierengeluiden en praat erover.

1. Doe het spelletje over dierengeluiden. Vind je dit een leuk spelletje 
voor jouw kind?

2. Doe je thuis ook wel eens spelletjes met dierengeluiden? 
 Hoe gaat dat? In welke taal speel je het spelletje? 
3. Welke dieren vindt je kind leuk? Is hij bang voor sommige dieren? 
 Of allergisch (overgevoelig)? Hebben jullie huisdieren thuis? 
 Waarom wel/niet?
 

Bedenk manieren om nieuwe woorden te leren.

Dit boekje gaat ook over hoe kinderen nieuwe woorden leren. 
Wat kun je doen om je kind nieuwe woorden te leren? 
Vertel en doe voor hoe jij dat doet.
 

lees de informatie over woorden leren en praat erover.

1. Lees de informatie.

2. Praat over de vragen.
•	 Welke	informatie	is	nieuw	voor	jou?
•	 Welke	woorden	begrijpt	jouw	kind	al,	maar	kan	jouw	kind	nog	niet	

zelf zeggen? Bedenk een voorbeeld. 

opdracht 1

opdracht 2

opdracht 3

BiJeenkomsT 1
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Wil je sommige woorden onthouden? 
Schrijf ze in de woordenlijst achterin dit boekje.
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Woorden leren

Zoek >>

Log in >>

Lees ook:

Meer over 
dit onderwerp

Meer van 
deze redacteur

Schrijf je in!

Voornaam >>

Achternaam >>

E-mail >>

Inschrijven

Volg ons via:

Baby (0-1)
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Dreumes (1-2) Peuter (2-4) Kleuter (4-6) Schoolkind

Ouder zijn
Baby (0-1) Dreumes (1-2) Peuter (2-4) Kleuter (4-6) Schoolkind

Ouder zijnOuder zijnOuder zijnOuder zijnOuder zijn
Baby 

Ouder zijn
Baby 

Geschreven door Janneke Liens | 4 maart 2015 | Webredactie

Vanaf de eerste dag leren kinderen woorden. En dat leren 
gaat steeds maar door: volwassenen kennen soms meer dan 
50.000 woorden!

Kinderen leren heel veel woorden
Elk kind doet dat in zijn eigen tempo. Het ene kind begint te praten 
met 8 maanden, het andere kind met 12 maanden. 
Gemiddeld kennen kinderen van 15 maanden al 50 woorden. En 
kinderen van 2 jaar kennen al ongeveer 500 woorden. Als ze naar 
de basisschool gaan kennen ze er wel 2000! 
Papa en mama zijn vaak de eerste woorden. En dan komen woor-
den voor dingen in huis. Denk maar aan stoel en tafel. Deze woor-
den zeggen ze niet meteen goed. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘toe’ 
voor stoel.

Hoe leert een kind nieuwe woorden? 
Je kind leert woorden door ze vaak te horen. Praat daarom over de 
dingen in en om het huis. Vertel je kind wat je aan het doen bent, 
dan leert het nieuwe woorden. Ook voorlezen, liedjes en spelletjes 
helpen om nieuwe woorden te leren.

Wat is het verschil tussen woorden begrijpen en woorden 
gebruiken? 
Soms kunnen jonge kinderen al veel begrijpen. Als je bijvoorbeeld 
vraagt: ‘Ga je mee naar buiten?’, dan pakken ze alvast hun jas. 
Maar dat betekent nog niet dat ze zoiets ook zelf kunnen zeggen. 
Of dat ze kunnen vragen: ‘Mam, gaan we naar buiten?’ 
Een ander voorbeeld. Je vraagt: ‘Waar is de poes?’ en je kind wijst 
de poes aan. Je kind begrijpt het woord wel, maar kan het nog niet 
zelf zeggen. 
Kinderen begrijpen dus meer woorden dan ze zelf gebruiken.
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Bekijk het fi lmpje ‘Waar is de...?

1. Wat laat het fi lmpje zien? Kruis aan.

   De vader vraagt hoe het dier heet.

   De vader vraagt om het dier te pakken.

   Het kind begrijpt al veel namen van dieren.

   Het kind zegt al veel namen van dieren.

2. Je wilt weten welke namen van dieren jouw kind al begrijpt. 
 Wat kun je samen met je kind doen? Bedenk het samen. Doe het 

voor met de plaatjes van de dieren.

opdracht 4
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Bekijk het fi lmpje over woorden leren in de peuterspeelzaal.

Praat over de vragen.

•	 Wat	doet	de	leidster	met	de	kinderen?	
•	 Wat	leren	kinderen	in	het	fi	lmpje?
•	 Doet	jouw	kind	ook	zulke	dingen	op	de	peuterspeelzaal	of	in	de	

klas? Vertel erover.

oefen nieuwe woorden leren met je kind.

Je kunt je kind de namen van dieren leren, maar nog veel meer. 
Bijvoorbeeld:
 
•	 iets	over	de	kleur
•	 hoe	het	dier	voelt
•	 wat	het	dier	doet
•	 welk	geluid	het	dier	maakt
•	 waar	het	dier	woont
•	 wat	het	dier	eet

 

1. Oefen samen de spelletjes. Gebruik de plaatjes van de dieren.
•	 Spelletje	1:	Vertel	iets	over	het	dier.	De	ander	wijst	het	dier	aan.	
	 Bijvoorbeeld:	‘Het dier heeft een snavel en legt een ei.’ De ander 
wijst	de	kip	aan.	Jij	zegt:	‘Ja, dat is een kip.’

•	 Spelletje	2:	Vraag	iets	over	het	dier.	De	ander	wijst	het	dier	aan.	
	 Bijvoorbeeld:	‘Welk dier heeft een staart?’ De ander wijst het dier 
aan.	Jij	zegt:	‘Ja, de koe heeft een staart.’

2. Weten jullie nog een ander spelletje met de plaatjes? 
 Bedenk het samen en doe het voor.

opdracht 6

opdracht 5

Taal voor Thuis - Dieren    BiJeenkomsT 1

Vo
or

be
eld



8 

Taal voor Thuis - Dieren    BiJeenkomsT 1

Vo
or

be
eld



lees de tips om iets samen met je kind te doen.

1. Wat kun je doen om je kind iets te leren over dieren? Je kunt naar de 
dierentuin gaan, maar dat is best duur. 

 Wat kun je nog meer doen? Wat wil jij doen? Kruis er twee aan.

 9

opdracht 7

Ga naar 
de kinderboerderij.

Leen een boekje 
over dieren 
in de bieb.

Ga op bezoek 
bij iemand 

met een huisdier.

Maak een puzzel 
over dieren.

Zing een liedje over 
een dier.

Ga naar 
een dierenwinkel.

Ga naar het park.

Doe een spelletje 
(op de computer) 

over dieren.
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2. Als je samen iets doet, kun je je kind veel nieuwe woorden leren. 
Lees de voorbeelden.

Voorbeeld Jij zegt bijvoorbeeld:

Je kind wijst de poes aan. Ja, dat is een poes!

Je	kind	zegt:	‘Muis’. Jij vertelt er 
nog iets bij.

Ja, die muis is klein, hè!

Je	kind	zegt:	‘Kip’. 
Jij legt meer uit.

Ja, dat is een kip. 
Kippen leggen eieren.

Je kind wijst een ezel aan. 
Je stelt een vraag.

Ja, een ezel. 
Welke kleur heeft de ezel?

3. Bekijk de foto van een dierenwinkel. Wat kun je zeggen? 
 Bedenk telkens iets anders.

•	 Je	kind	wijst	iets	aan.	Wat	zeg	jij?
•	 Je	kind	zegt:	‘Nijn’. Wat zeg jij?
•	 Je	kind	zegt:	‘Vis’. Wat zeg jij?
•	 Je	kind	wijst	iets	aan.	Wat	vraag	jij?

10 
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Woorden

Kijk nog eens naar de opdrachten. Welke woorden wil je onthouden? 
Schrijf ze bij je woordenlijst.

opdracht 8

ToT sloT

1. Oefen met nieuwe woorden leren aan je kind. Kijk nog eens bij opdracht 6.
2. Doe een activiteit met je kind over dieren. Kijk bij opdracht 7. Maak een foto of 

een fi lmpje om te laten zien bij de volgende keer.
3. Neem boeken en spelletjes over dieren mee voor de volgende keer.

 11 11 11
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Praat over het thuis oefenen met je kind.

1. Wat heb je thuis samen met je kind gedaan? 
2. Welke woorden heeft je kind geleerd, denk je?
3. Hoe ging het? Wat was leuk? Wat vond je minder leuk? Praat er 

samen over.

Bekijk de foto’s over dieren op school.

1. Bekijk de foto’s. Doen ze zulke dingen ook bij jouw kind op school? 
Praat over de vragen onder de foto’s.

 

 

12 

opdracht 1

opdracht 2

BiJeenkomsT 2

Hebben ze wel eens 
een dier in de klas?

Verkleden ze zich weleens 
als dieren?
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2. Kies een foto uit. Wat past erbij om samen met je kind thuis te doen? 
Bijvoorbeeld:	zoek	samen	een	knuff	el	uit	om	mee	te	nemen	naar	
school.	Je	kind	kan	de	knuff	el	bij	de	dierentafel	leggen.	

 Vertel het elkaar.

Bekijk het fi lmpje over een peuter die zelf leest en praat erover. 

1. Soms weet het kind het woord niet bij een plaatje. 
 Wat doet het kind dan?
2. Hoe heeft het kind de woorden geleerd, denk je?
3. Wat vind je van de moeder? Wat zou jij hetzelfde doen? 
 Wat zou jij anders doen?
4. Wat vind je beter? Voorlezen of zelf lezen?

 13

opdracht 3

Knutselen ze wel eens 
over dieren?

Doen ze spelletjes 
over dieren?

Hebben ze een tafel 
met dingen over dieren?

Gaan ze wel eens naar 
de kinderboerderij?
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Bekijk de boeken die zijn meegenomen.

1.	 Maak	vier	stapels	van	de	boeken.	Een	stapel:

•	 prentenboeken	 (veel	plaatjes,	weinig	tekst)
•	 plaatjesboeken	 (alleen	plaatjes,	soms	losse	woorden)
•	 voorleesboek	 (veel	tekst,	weinig	plaatjes)
•	 andere	boeken

2. Welk boek is leuk voor jouw kind? Welk boek is te moeilijk, denk je? 
Welk boek is saai? Wat denk je?

 Kies een boek om samen met je kind te lezen. 

oefen met voorlezen.

1.	 Bereid	het	voorlezen	voor.	Denk	aan:

•	 Wat	ga	je	vertellen	over	de	voorkant	van	het	boek?
•	 Bij	welke	moeilijke	woorden	ga	je	iets	meer	vertellen?
•	 Welke	vragen	ga	je	stellen	bij	het	samen	lezen?

2. Lees om de beurt een stukje uit je eigen boekje voor. Vertel ook iets 
over de voorkant, leg woorden uit en stel vragen. 

3. Wat kun je samen met je kind doen na het lezen van het boekje? 
Praat er samen over. 

4. Hoe ging het voorlezen? Ging het makkelijk? Las je rustig voor? 
 Was je kind enthousiast? Heb je een woord uitgelegd? enz.
 
Praat er samen over. Geef elkaar een compliment en een tip voor een 
volgende keer.

opdracht 5

opdracht 4

14 

Taal voor Thuis - Dieren  BiJeenkomsT 2

Vo
or

be
eld



 15

Boekentips

1. Bekijk de boekentips. Ken je een boek? 

2. Heb je nog een boekentip voor een ander?

Bekijk het fi lmpje over een spelletje spelen.

1. Bekijk het fi lmpje. Let op de vader in het fi lmpje.
2. Hoe doet de vader? Kruis drie zinnen aan.

   Hij is rustig.

   Hij zegt wat hij doet.

   Hij zegt ‘auto’ bij een plaatje.

   Hij helpt het kind.

   Hij zegt ‘nee, dat doe je fout.’

3. De vader zegt ‘toto’ bij een plaatje van een ‘auto’. Wat is beter om te 
zeggen ‘toto’ of ‘auto’? Wat denk jij? 

4. Het spelletje heet memory, maar ze spelen het anders. 
 Bedenk samen hoe je memory kunt spelen. Doe het voor met een 

meegenomen memoryspel.

opdracht 6

opdracht 7

Bobbi naar de dierentuin van Monica Maas
Het luie lieveheersbeestje van Isobel Finn
Een ijsbeer in de tropen van Hans de Beer & Burny Bos
Dottie’s kuikens en Dottie’s eieren van Julie Sykes
Kleine Huppel op de boerderij van A. De Petigny
Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft van 
Wolf Erlbruch
Van mug tot olifant van Ingrid Schubert & Dieter Schubert
Dribbel naar de boerderij van Eric Hill
Mama kwijt van Chris Haughton
Huisbeestenboel van Loes Riphagen*
* zonder tekst
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oefen met de spelletjes die zijn meegenomen.

1. Kies een spelletje uit. 
2. Speel het spelletje.
3. Bedenk hoe je veel taal kunt gebruiken bij het spelletje.
4. Bedenk andere manieren om het spelletje te spelen.

Wissel tips voor de spelletjes uit.

Wat hebben jullie bij opdracht 8 ontdekt? Vertel het elkaar.

Woorden

Kijk nog eens naar de opdrachten. Welke woorden wil je onthouden? 
Schrijf ze bij je woordenlijst.

 

opdracht 8

opdracht 9

opdracht 10

ToT sloT

1. Lees een boekje over dieren samen met je kind.
2. Doe een spelletje over dieren met je kind. Gebruik veel taal bij het spelen.
3. Praat met je kind over huisdieren. Kijk nog eens bij opdracht 2 en 3.

16 

Samen een spelletje doen is erg leuk, maar ook heel goed voor de taal 
van je kind. Bij het spelen praat je veel. Je kind leert nieuwe woorden 
zonder dat hij het merkt!
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BiJeenkomsT 1
Blader samen kort door het boekje aan de hand van ‘Waar gaat dit boekje over?’. 
Deelnemers krijgen zo een indruk waar ze de komende tijd mee bezig zijn.

Bekijk het spelletje over dierengeluiden.

Gebruik	de	volgende	link:	http://leerspellen.nl/spel/570/Dierengeluiden.html voor het 
spelletje. Zie deze opdracht als introductie van het onderwerp in het boekje. Het is 
niet nodig om dieper in te gaan op reacties van deelnemers. 

Bedenk manieren om nieuwe woorden te leren.

Laat deelnemers bij voorkeur eerst in tweetallen werken en inventariseer daarna de 
voorbeelden. Ook deze opdracht is een introductie en beoogt de voorkennis te 
activeren.

lees de informatie over woorden leren en praat erover.

Als het voor deelnemers te moeilijk is om de tekst zelf te lezen, kunt u hem ook 
voorlezen. Benadruk dat de woordenschat heel verschillend kan zijn tussen kinderen 
op jonge leeftijd. Bij de tweede opdracht moeten deelnemers voorbeelden verzinnen 
van de passieve woordenschat van hun kind. Op deze manier wordt duidelijk of het 
verschil tussen passieve en actieve woordenschat begrepen wordt. Leg eventueel 
nogmaals uit dat de passieve kennis veel groter is, ook bij volwassenen, dan de 
actieve kennis. Dit kan ook aan de hand van het fi lmpje in opdracht 4.
Moedig deelnemers aan om woordbetekenissen met een omschrijving uit het woor-

opdracht 1

opdracht 2

opdracht 3

AAnWiJZingen BegeleiDer

Algemeen:
•	Beperk	u	tot	de	opdrachten	en	vragen	die	voor	uw	deelnemers	belangrijk	en	interessant	zijn.
•	Alle	opdrachten	kunnen	met	de	hele	groep	gedaan	worden,	tenzij	is	aangegeven	dat	er	in	tweetallen	

gewerkt moet worden. U kunt een grotere groep ook opsplitsen in kleinere praatgroepjes. Bespreek 
dan de opdrachten steeds na in de hele groep.

•	Benadruk	dat	anderstalige	deelnemers	ook	in	hun	eigen	taal	met	hun	kind	kunnen	praten.	Kinderen	
hebben vaak zelfs baat bij een meertalige opvoeding. Het belangrijkste is dat ze veel taal krijgen aan-
geboden, ongeacht welke taal! 

•	Er	wordt	via	vragen	steeds	geprobeerd	om	al	aanwezige	kennis	bij	de	deelnemers	zelf	te	activeren.	
Benadruk dat het geen probleem is als de gevraagde kennis niet aanwezig is.

•	We	adviseren	u	om	een	aantal	exemplaren	van	Van	Dale	Pocketwoordenboek	Nederlands	als	tweede	
taal beschikbaar te hebben voor de bijeenkomsten. Dit is een helder woordenboek dat ook geschikt 
is voor deelnemers van wie het Nederlands de moedertaal is. 

•	Het	kan	zijn	dat	de	ene	bijeenkomst	meer	tijd	neemt	dan	de	ander.	Dat	is	geen	probleem.	U	gaat	
gewoon steeds verder waar u bent gebleven in de vorige bijeenkomst.

AAnWiJZingen BegeleiDerTaal voor Thuis - Dieren   
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denboek	te	noteren	of	met	een	voorbeeldzin,	bijvoorbeeld:	de	activiteit	-	Een	activi-
teit is iets wat je doet. Bijvoorbeeld wandelen is een activiteit die je buiten doet. Of 
samen een boekje lezen met je kind is een leuke activiteit.

Bekijk het fi lmpje ‘Waar is de...?

Gebruik	de	volgende	link:	http://www.youtube.com/watch?v=G1UpCSIALkE. Het 
fi lmpje toont een voorbeeld van spelen met woorden zonder dat het kind zelf de 
woorden hoeft te zeggen. Maak duidelijk dat dat zinvolle spelletjes zijn, waar kinderen 
kunnen laten zien hoeveel ze al begrijpen en waar de ouder veel nieuwe woorden 
mee kan aanleren.
Laat bij de tweede opdracht deelnemers bij voorkeur in tweetallen oefenvormen 
verzinnen waar kinderen hun passieve woordenschat kunnen laten zien. Laat ze het 
concreet samen uitvoeren en wissel de vondsten gezamenlijk uit. Andere oefenvor-
men	kunnen	zijn:
•	 Wijs	de	olifant	aan.
•	 Wijs	de	olifant	aan	en	vraag:	‘Dit	is	een	leeuw.	Klopt	dat?’
•	 Wat	is	de	olifant?	Die	of	die?
•	 De	krokodil	is	geel.	Klopt	dat?
•	 Ik	zie	een	olifant	en	een	giraff	e	en	een	leeuw.	Welk	dier	ben	ik	vergeten?		
 Wijs maar aan.

Bekijk het fi lmpje over woorden leren in de peuterspeelzaal.

Gebruik	de	volgende	link:	[nog toevoegen]
Het fi lmpje laat zien dat een kind veel taal krijgt aangeboden in de peuterspeelzaal. 
Laat deelnemers vooral hun ervaringen uitwisselen over de taalactiviteiten die ze op 
de peuterspeelzaal zien.

oefen nieuwe woorden leren met je kind.

Laat deelnemers bij voorkeur in tweetallen werken. Doe het zelf heel concreet voor 
en geef aanwijzingen, wanneer u ziet dat deelnemers meer taal kunnen gebruiken.
Andere	spelvormen	kunnen	zijn:
•	 Welke	dieren	voelen	zacht?	Leg	de	plaatjes	bij	elkaar.
•	 Leg	de	plaatjes	van	klein	naar	groot.
•	 Een	paard	heeft	veren.	Klopt	dat?
•	 Wie	is	de	moeder	van	een	veulen/kalf/lammetje/big/kuiken?	Wijs	maar	aan.
Daag deelnemers uit om ook zelf spelletjes voor te doen.

lees de tips om iets samen met je kind te doen.

Als het voor deelnemers te moeilijk is om de tekst zelf te lezen, kunt u hem ook 
voorlezen. Maak duidelijk dat de activiteit heel klein kan zijn. Het gaat vooral om het 
praten	over	wat	je	ziet	en	doet.	Misschien	moet	u	het	woord	‘activiteiten’	uitleggen:	
dingen die je doet, waar je mee bezig bent. Laat deelnemers bij voorkeur eerst in 
tweetallen voorbeelden bedenken en laat deelnemers ze in de groep voordoen. Bij 
het voorbeeld met ‘Nijn’ gaat het ook over goed herhalen, niet over verbeteren.

opdracht 4

opdracht 5

opdracht 6

opdracht 7
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BiJeenkomsT 2
Neem zelf boeken en spelletjes, met in ieder geval memory, mee voor het geval deel-
nemers niets meenemen. Kijk voor de boeken bij de boekentips in opdracht 7. Zorg 
ervoor dat er zowel prentenboeken, als plaatjesboeken, voorleesboeken en andere 
boeken zitten om in opdracht 5 mee te kunnen werken.

Praat over het oefenen thuis.

Laat deelnemers eerst voor zichzelf terugdenken aan de thuisopdracht. Wissel daarna 
uit en bekijk eventueel samen foto’s en fi lmpjes van deelnemers. Laat vooral deelne-
mers aan het woord.

Bekijk de foto’s over dieren op school.

Laat deelnemers eerst in de groep ervaringen uitwisselen over activiteiten op school 
rond het thema dieren. De tweede opdracht van deze opdracht kan zo mogelijk eerst 
in tweetallen worden uitgevoerd om daarna de resultaten uit te wisselen.

Bekijk het fi lmpje over een peuter die zelf leest en praat erover. 

Gebruik	de	volgende	link	voor	het	fi	lmpje:	
https://www.youtube.com/watch?v=SrFakHZU8Kk&list=PLA376B98C23821461&ind
ex=7.
Laat alleen het begin tot minuut 1.15 zien. Het kind is niet zo goed te verstaan, maar je 
ziet wel dat het al veel begrijpt. De moeder is heel geduldig en let goed op wanneer 
het kind iets van haar wil weten (bv. bij de ezel). Ze kan af en toe iets meer taal 
aanbieden (bv. niet alleen het woord, maar ook wat je ermee doet). Ook kunt u 
eventueel stilstaan bij het veelvuldig gebruik van verkleinwoorden (diertjes, paardje, 
schaapje enz.). Maak ten slotte duidelijk dat zelf lezen net zo zinvol kan zijn als 
voorlezen. 

Bekijk de boeken die zijn meegenomen.

Besteed kort aandacht aan de verschilende soorten boeken en vraag aan deelnemers 
voor welke leeftijd ze de boeken geschikt vinden. Dat helpt ze vervolgens bij het 
kiezen van een boek.

oefen met voorlezen.

Laat deelnemers bij voorkeur in tweetallen werken. Doe zelf voor hoe de deelnemers 
kunnen oefenen met voorlezen. Vertel dus iets aan de deelnemers (alsof het kinderen 
zijn) over de voorkant, leg een woord uit en stel een vraag. Op deze manier zien ze 
wat de bedoeling is en overwinnen ze eventuele schroom. Forceer niet om deelne-
mers ook voor de hele groep te laten voorlezen. Dat kan erg bedreigend zijn.

Bekijk het fi lmpje over een spelletje spelen.

Gebruik	de	volgende	link	voor	het	fi	lmpje:	
http://www.youtube.com/watch?v=niFeu1o0fSQ. 
Geef aan dat kinderen nieuwe woorden het beste leren als de ouder de woorden 

opdracht 1

opdracht 2

opdracht 3

opdracht 4

opdracht 5

opdracht 7
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goed uitspreekt, dus niet ‘toto’, maar ‘auto of ‘wafwaf’ voor het woord ‘hond’.
Laat deelnemers bij voorkeur in tweetallen varianten bedenken voor het spelletje 
memory. Hoe kun je het makkelijker of juist moeilijker maken? Laat deelnemers hun 
ideeën voordoen aan de groep. De andere deelnemers geven daarbij aan welke 
variant	makkelijker/moeilijker	lijkt.	Varianten	zijn	bijvoorbeeld:
•	 De	kaartjes	netjes	in	rijen	of	dwars	door	elkaar	leggen.
•	 Een	kaartje	trekken	en	hetzelfde	kaartje	zoeken	(zoals	in	het	fi	lmpje).
•	 De	kaartjes	open	neerleggen	en	de	paren	bij	elkaar	zoeken.
•	 ‘Enkele’	kaartjes	open	neerleggen	en	opdrachten	geven.	Bijvoorbeeld:	‘Pak	de	

olifant’ of ‘Pak alle dieren met een zwarte neus.’

oefen met de spelletjes die zijn meegenomen.

Laat deelnemers bij voorkeur in tweetallen werken. Bij de vierde opdracht gaat het 
erom te bedenken hoe je een spelletje makkelijker en moeilijker kunt maken. Besteed 
eventueel nog aandacht aan de tip over het nut van spelletjes samen doen.

opdracht 8
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romaincloff/6537049259/	

©	René	C.	Nielsen,	Kruger:	Giraf	(2010),	www.

flickr.com/photos/shevy_dk/4833757208/

pagina	8:	

© sammydavisdog, after rain 3 (2011), www.

flickr.com/photos/25559122@

N06/6056701384/

© Johan Wieland, Brana (2006), www.flickr.

com/photos/johanwieland/251308838/ 

© Arend Vermazeren, geiten - goats 1 (2010), 

www.flickr.com/photos/

vermazeren/5004973523/

©	Steffen,	small	pig	(2008),	www.flickr.com/

photos/bertconcepts/3278079303/

© David Martyn Hunt, Sheep (2007), www.

flickr.com/photos/davidchief/477334244/

©	Julie	Mac,	Cow,	Alfriston,	East	Sussex	

(2012),	www.flickr.com/photos/14650923@

N05/7342253456/

pagina	10:	

© macinate, Always so appealing (2007), 

www.flickr.com/photos/macinate/ 

2075857042/

pagina	12:	

©	Quinn	Dombrowski,	Coveting	the	threader/

whip/cat toy (2012), www.flickr.com/photos/
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Preschool! (2010), www.flickr.com/photos/
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© Franklin Park Library, 2014 Toddler Art 

(2014), www.flickr.com/photos/
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