De ontwikkeling van spraak
en taal bij peuters en kleuters
In deze folder kunt u lezen hoe u uw kind
kunt helpen bij het leren praten door:
• taal te horen en na te doen van de
mensen om hen heen;
• herhaling;
• te praten tijdens en over dagelijkse
bezigheden.
Kinderen leren het meest als ze iets leuk
vinden; plezier staat voorop!

Uw manier van luisteren:

• Kijk naar uw kind, maak oogcontact als
u luistert.
• Wacht wat langer; een kind heeft meer
tijd nodig om wat te vertellen dan een
volwassene. Er mogen stiltes vallen.
• Luister naar wat uw kind wil zeggen,
niet hoe het iets zegt.
• Geef aandacht aan wat uw kind zegt.
Probeer zoveel mogelijk te begrijpen
wat het zegt. Zeg met uw eigen
woorden wat uw kind waarschijnlijk
bedoelt. Herhaal dit op een goede
manier.

Uw manier van spreken:

• Spreek zelf in korte, eenvoudige
zinnen. Spreek niet in kindertaal.
• Spreek niet te snel. Geef uw kind de
kans om te horen hoe de woorden en
de zinnen in elkaar zitten. Beklemtoon
kleine woordjes zoals, op, in, de, of,
naast.

• Praat over dingen waar uw kind mee
bezig is.
• Praat over de dingen die u samen met
uw kind aan het doen bent en vertel
wat er gebeurt. Zo kan het kind nieuwe
woorden leren begrijpen en gebruiken..
Bijvoorbeeld bij het aankleden: “zo, nu
doen we je broek aan, een sok aan je
linkervoet en een sok aan je rechtervoet”, of samen boodschappen doen of
samen knutselen en tekenen. Zo leert
uw kind woorden die bij een bepaalde
handeling horen.
• Lees uw kind verhaaltjes voor, zing
samen liedjes en vertel rijmpjes en
versjes.

Stimuleer uw kind, maar
forceer niet

• Dwing uw kind niet om woorden of
zinnen beter uit te spreken of correct na
te zeggen.
• Als uw kind iets fout zegt, kunt u het
goed herhalen.
• Geef uw kind de gelegenheid met
leeftijdsgenootjes om te gaan tijdens
spelletjes.
• Onderbreek uw kind niet terwijl het
spreekt.
• Sta oudere broertjes of zusjes niet toe
het woord voor uw kind te voeren, zijn
of haar spraak te onderbreken of hem
of haar te corrigeren.
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• Dwing uw kind niet om te praten als
het liever iets anders wil doen. Uw kind
geeft zelf wel aan als het wil vertellen.

Meer informatie:

Heeft u nog vragen of wilt u meer
weten? Neem dan contact op
met de GGD Limburg-Noord,
afdeling jeugdgezondheidszorg,
tel. 088 - 119 11 11.
Bereikbaar: maandag tot en met
donderdag van 8.30-17.00 uur
Op vrijdag van 8.30-14.00 uur.
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U kunt ook de volgende websites
raadplegen:
www.ggdlimburgnoord.nl
www.ouders.nl
www.kindentaal.nl

GGD Limburg-Noord • Postbus 1150, 5900 BD Venlo • T 088-119 12 00 • F 088-119 13 00 • info.ggd@vrln.nl • www.ggdlimburgnoord.nl

