
Speelplaats 

Spelen in de speeltuin of op de speelplaats is altijd leuk! Deze praatplaat kun je gebruiken 

om ervaringen te bespreken met het kind.  

Als het kind wat ouder is, kan de praatplaat eveneens dienen om de talige aspecten via het 

spontaan spreken in te oefenen. Praat samen met je kind over wat je doet of waarmee 

je speelt. Het is eveneens mogelijk om elke kaart te nemen waarop een personage staat. 
Deze dient de andere speler te raden. Dit kan o.a. door beschrijvingen te geven of 

door ja-neevragen te stellen.  

Door de spontane benadering kunnen er bijkomende doelstellingen betreffende morfologie 

en syntaxis worden toegevoegd. Hierbij is het belangrijk om de reeds beschreven VAT-

principes toe te passen. Bij deze oefening is het zeker belangrijk om het kind niet te 

verplichten jouw antwoord na te zeggen. Kinderen leren eerder door ‘onbewust’ zaken op te 

nemen, die ze dan later spontaan gaan gebruiken. Het speelse element van het spel mag dus 

niet verloren gaan.  
Wanneer het kind bijvoorbeeld zegt: “De jongen zit op het bank”, kun je dit indirect corrigeren door de uiting juist 
aan te bieden. Bijvoorbeeld “De jongen zit op de bank? Aha gevonden!”. 

Doelstellingen: 

- ervaringen bespreken a.d.h.v. praatplaat

- woordenschat ‘speelplaats’

- spontaan spreken

- beurtnemen



Voorbereiding: 

Benodigdheden: 

sjabloon, hard papier, schaar, plakband 

sjabloon A: kleine poster: eerste pagina afdrukken op A3-formaat 

andere pagina’s afdrukken op A4-formaat 

sjabloon B: grote poster:  alle pagina’s afdrukken op A4-formaat 

Werkwijze: 

Sjabloon A: 

Print het sjabloon af op hard papier en knip de kaarten uit. 

Sjabloon B: 

1. Print het sjabloon af op hard papier en knip de onderdelen uit zoals aangegeven op het 
sjabloon.  In de linkerbovenhoek zijn de delen van de praatplaat aangegeven met een letter 
en een cijfer. De bovenste reeks wordt aangeduid met A1 tot A5, de middelste reeks met B1 
tot B5 en de onderste reeks met C1 tot C5.

2. Kleef eerst de bovenste reeks in chronologische  volgorde aan elkaar. Nadien kun je de 
reeks omdraaien en plakband aanbrengen op de achterkant ter versteviging. Doe nadien 
hetzelfde met reeks B en reeks C en kleef de reeksen aan elkaar. 

4. Knip nadien de kaarten uit.

 Veel plezier! 




