
Automatiseringsoefeningen en oefeningen om klanken in spontaan spreken toe te passen. 

 

Het is belangrijk om in de vakantie aandacht aan de spraak te blijven besteden. Anders is er de kans 

dat het weggezakt is na 6 weken. De correcte klanken moeten geautomatiseerd worden. 

Probeer elke dag 10 minuten “Praattijd” in te lassen. Daarbij kun je behalve praten een van 

onderstaande spelletjes of suggesties doen.   Leg een reminder met de doelklank(en) op tafel, 

bijvoorbeeld plakbriefjes waar de klanken op geschreven zijn. 

 

Spelletjes waarbij je de klanken kunt oefenen: 

-kwartetten. Bij het vragen aan elkaar letten op de doelklanken 

-memorie spelen: Alle plaatjes met mooie s, t, d, etc. uitspreken. Bij 2 

dezelfde plaatjes een zin maken met betreffende woord. 

-coöperatieve spelletjes zijn ook heel geschikt.  Bij deze spelen moeten 

de spelers telkens overleggen met elkaar.  (zie zonnespelen) 

-eigenlijk zijn alle spelletjes waarbij je dingen aan elkaar moet vragen of 

moet overleggen geschikt.  

 

boeken 

-Kinderen die zelf kunnen  lezen hardop laten lezen en heel goed (laten) letten op de doelklanken. 

Eventueel de doelklanken eerst markeren met een markeerstift 

-Laten vertellen bij een prentenboek. Tip: Waar is Wally?” is een boek waarin heel veel te ontdekken 

is en waarover heel veel te vertellen is. 

-rijmpjes en versjes laten opzeggen bijv.  uit “Kijk mijn letter” 

  

Voor onderweg: 

-IK zie ik zie wat jij niet ziet… 

-Omschrijven en raden: het is een ding waarmee je kunt schrijven  

-Personen raden:  De ander mag alleen ja/nee vragen stellen.  Hierbij moet de vragensteller dus heel 

goed letten op de correct plaatsing van de klanken 

-samen een verhaal vertellen. Om de beurt een zin of een paar zinnen vertellen. 

-vertel een raadsel of mop 

 

En verder nog: 

-bij voorlezen/lezen of filmpje kijken tong op het geheime plekje 

-Voor ouders:  vraag tijdens de dag een aantal keer:  “Waar zit je tong?” 

 

 

Veel succes en een fijne vakantie!        

 

 
 


