
Inspiratiefiche Taal 
 

Er zijn heel veel activiteiten die u thuis kan doen die de taalontwikkeling stimuleren bij uw kleuter. 
Hieronder vindt u alvast enkele ideetjes. 
 

 Fundels: hier vind je momenteel gratis prentenboeken en bijbehorende spelletjes 

 
Hoe krijg je toegang tot de gratis boekjes?  
* Download de Fundels-app in Google Play of de App Store 
* Meld je aan met je 'MijnBibliotheek'- profiel of kies voor 'Doorgaan zonder aan te  melden' 
* De gratis boekjes vind je bovenaan in het catalogusscherm onder ‘Jouw collectie’ 
* Klik op downloaden om toegang te krijgen tot de boekjes 
 

 Geluidshuis: ook hier bieden ze speciaal voor deze periode luisterboeken gratis aan. 

Je vindt ze op www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret 
 

 Muziekdoosje verstoppen in huis en deze door je kleuter laten zoeken. 

 

 Je kind laten helpen in het huishouden door eenvoudige instructies te geven. 
 

 Prentenboeken voorlezen en nadien wat vragen stellen over de inhoud. 

 

 Je kleuter zelf een prentenboek laten voorlezen (best 1 die hij kent dan) 
 

 Samen poppenkast spelen 
 

 Samen verkleden en rollenspel spelen 
 

 Een tekening of brief maken voor de grootouders en deze samen posten 

 

 Je kleuter een telefoongesprek laten voeren. 

 

 Gesprekjes voeren met elkaar. Stel hier best open vragen voor en geen ja-nee vragen. 

 

 Samen een verhaal verzinnen en hier tekeningen bij maken. 

 

 Een ander einde voor een verhaal verzinnen. 
 

 Speel “ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is….” Dit kan zowel in een ruimte van je huis, 

buiten in de tuin of met een prentenboek. Voorbeeld: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is…. 
( Geef een eenvoudige omschrijving van het voorwerp) Laat je kleuter raden.  

http://www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret


 

 Speel een fluisterspel met iedereen van het gezin. Je fluistert een willekeurig woord in het 

oor van de persoon naast jou, het woord wordt doorgefluisterd in ieders oor, de laatste mag 
het woord luid opzeggen.  
 

 Speel uitbeeldspelletjes: Beeld iets uit en laat je kleuter raden of laat je kleuter iets 

uitbeelden door iets in zijn/haar oor te fluisteren en laat een ander gezinslid raden.  
 

 Maak een woordslang: Je kiest een onderwerp (De zee) en zegt ”wij gaan naar zee en we 

nemen mee”.  Laat jouw kleuter nu allerlei dingen zeggen wat jullie allemaal kunnen 
meenemen naar zee, schrijf deze woorden/ teken ze op een blad. Nu is het jouw beurt, jouw 
kleuter moet goed luisteren, hij moet na jouw beurt de woorden herhalen in de juiste 
volgorde. Voor de jonge kleuters begin je met 2 woordjes  Als je merkt dat dit vlot gaat, 
vermeerder je telkens met één woordje. Voor oudere kleuters kan je starten met een reeks 
van 4-6 woorden. Laat jouw kleuter ook een woorden reeks zeggen en jij zegt hem na.  
 

 Zing samen liedjes met jouw kleuter, of laat jouw kleuter aangeleerde liedjes van uit de 

klas zelfstandig zingen.  
 

 Speel mee met jouw kleuter, ga mee in zijn spel, stel gerichte vragen, doe dingen voor, 

benoem dingen.   
 

 Kijk samen met jouw kleuter naar foto’s van dingen die jullie samen gedaan hebben, 

laat je kind hier over vertellen, vraag naar situaties, vraag wat/wie ze allemaal zien op de 
foto. 

 

 Geluidenspelletjes: Zoek speelgoed van je kleuter of voorwerpen in huis die specifieke 

geluid maken. Voorbeeld:  speelgoeddieren, een politieauto, trein,…) verzamel deze in een 
doos. Laat de voorwerpen één voor één zien, laat je kleuter het geluid van de voorwerpen 
nabootsen zolang het speelgoed uit de doos is. Wanneer het speelgoed terug in de doos is, 
dan is je kleuter stil. Je kan ook twee voorwerpen uit de doos halen, laat je kleuter dan 
afwisselend het geluid nadoen van de voorwerpen.  
Je kan met je kleuter ook afspreken om de geluiden stil/luid na te bootsen, Hoe hoger je het 
boven de doos houdt hoe luider, hoe dichter tegen de doos hoe stiller.  
 

 Op Youtube kan je ook allerlei geluiden vinden van dieren, voorwerpen, laat deze horen en 
laat je kleuter raden. Dit kan ook in familieverband, wie als eerste antwoord, krijgt een punt.  

 
 
Veel speelplezier! Het kleuterteam 


