
Eerste voorwerpen

Inhoud

Kleding: laarzen, trui, broek, jas
Speelgoed: teddybeer, puzzel, auto, bal
Dieren: poes, hond, vogel, vis
Etenswaar: sap, banaan, ijsje, patat
Tuin: bloem, boom, vlinder, kruiwagen
Speelplaats: zandbak, glijbaan, fiets, schommel
Badkamer: tandenborstel en tandpasta, zeep en waslapje, borstel en kam, spiegel
Persoonlijk: sleutels, telefoon, paraplu, boek
In huis: televisie, klok, lamp, radio

Op de kaarten worden voorwerpen getoond die jonge kinderen uit hun dagelijks leven
kennen. Sommige voorwerpen gebruiken ze zelf, andere zien ze om zich heen. Door
kinderen de namen (zelfstandige naamwoorden) van deze voorwerpen te leren, wordt hun
woordenschat groter en leren ze combinaties van twee en drie woorden te gebruiken.

Taalvaardigheid van kinderen verbeteren met Eerste voorwerpen

Bekijk de kaarten samen en kies de favoriete kaarten.

Neem de namen van enkele van de voorwerpen met de kinderen door.

Bespreek de plaatjes in eenvoudige taal.

Noem één plaatje uit een kleine groep kaarten en vraag een van de kinderen de kaart op te
zoeken.

Als de kinderen klaar zijn, moedig ze dan allemaal aan om de naam te zeggen.

Leg de kaarten in sets van hun kleurcodering.

Laat de kinderen een aantal echte voorwerpen zoeken die bij de kaarten passen.

Praat over dingen zoals een grote boom, autosleutels, twee rode laarzen, enz., om de
kinderen aan te moedigen een combinatie van twee of drie woorden te gebruiken.
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