LEREN PRATEN, 0 TOT 4 JAAR
Een baby die voor het eerst ‘mama’ kraait, inclusief die lach om bij weg te smelten. Een
onvergetelijk moment, dat zeker. Maar eigenlijk
vinden ouders het vanzelfsprekend dat elk kind spelenderwijs leert praten.
Toch moet ook de taalontwikkeling van kindsaf aan worden geleerd. Zeker bij peuters die
minder makkelijk aan hun eerste woordenschat komen.
In deze folder geven wij u niet alleen inzicht over de spraakontwikkeling van kinderen van 0
tot 4 jaar. Tevens geven wij leerzame tips
om uw kind daarin te ondersteunen.

Van baby tot peuter
Al bij zijn/haar geboorte gaat er een wereld van kleur, geur en geluid open. Van twee kanten zelfs. In de
nog vrij kleine wereld gaan al de zintuigen op verkenning. Op elke ontdekking reageert de baby vooral
eerst met geluidjes.
Juist in deze fase blijkt huilen de enige taal om iets duidelijk te maken. Natuurlijk reageert u op het
huilen. Al pratend verschoont u de luier, legt het kleine manneke of meiske in bad. Kortom, ook al lacht
of huilt uw baby alleen maar, dan nog is er sprake van wezenlijke communicatie.
Korte tijd later breidt uw baby kruipend en rollend zijn wereld verder uit. Daar wordt dan brabbelend
verslag van gedaan, eerst aan zichzelf, even later aan wie zijn/haar pad kruist. Na enkele maanden
reageert hij met allerlei brabbelgeluidjes op wat u of iemand anders tegen hem zegt. En dan ineens
komen de eerste verstaanbare woorden. Woordjes die hij van u geleerd heeft!
Belangrijk uitgangspunt in deze eerste fase is dat uw baby pas dan een woord goed kan zeggen als hij
het ook goed begrijpt. Hij koppelt dan ook een woord aan een persoon of een ding. Bijvoorbeeld mama,
papa, auto. Afhankelijk van de situatie kan hij met deze eenwoordzinnen veel meer bedoelen. Het
woordje mama betekent bijvoorbeeld: mama kijk eens! Daar komt mama! Niet weggaan mama!
Juist door taal kan hij zijn wereldje naar zijn hand zetten, kan hij bijvoorbeeld iets krijgen.
Rond de leeftijd van anderhalf à twee jaar worden de woorden al samengevoegd tot kleine zinnetjes van
twee of meer woorden. Want uw kind gaat verbanden leggen zoals ‘papa auto’. Hij weet dat papa en
auto iets met elkaar te maken hebben.
Op zijn verkenningstocht leert hij zijn wensen, gevoelens en gebeurtenissen te verwoorden. Hij beschikt
over steeds meer woorden, zigzaggend van eenwoordzinnen zoals hond naar zogeheten doe-woorden
zoals eten, drinken, slapen. Ook gaat hij woorden gebruiken die een functie aangeven zoals op, in, die,
daar, mooi, lekker, bah, nee. Dankzij het spelen en het nadoen van volwassen handelingen, krijgt
de peuter steeds meer vat op zijn omgeving. Spelen en leren horen onverbrekelijk bij elkaar, want door
te spelen oefent hij vaardigheden en tegelijkertijd ontwikkelt hij zijn taal.
Vanaf ongeveer tweeëneenhalf à drie jaar leren kinderen steeds meer eigenschappen van dingen zoals
kleuren, vormen, verschil in grootte enz. Zij gaan deze eigenschappen “los” zien van voorwerpen.
Bijvoorbeeld:
een kikker is groen, maar een blokje kan ook groen zijn. Bovendien leert het kind te vergelijken: papa is
groot en ik ben klein.
Tot slot nog een belangrijke taalontwikkeling: in deze fase leert de peuter ook het onderscheid tussen jij
en ik. Zo zal hij ik gaan zeggen in plaats van zijn voornaam.

Hoe kunnen ouders de taal-en spraakontwikkeling stimuleren?
Zorg voor spreeksituaties
• Neem u zelf voor om uw kind zo veel mogelijk te vertellen wat hij/zij aan het doen is, over wat u zelf
aan het doen bent en over wat u samen ziet.
• Van belang is dat u steeds aansluit bij de belevingswereld van uw kind. Dat u oprechte interesse toont
in wat uw peuter wilt of doet. Dit geldt trouwens voor kinderen van alle leeftijden. Kijk en luister naar
uw kind.
• Kies bij het benoemen van uw en zijn activiteiten altijd zinnetjes of woorden die hij kan begrijpen.
Waar mogelijk leer je hem nieuwe woorden. Maak er een spelletje van.
• Laat de bal onder de bank rollen, kijk verbaasd en vraag: “waar is de bal?”
• Het kind gaat de bal zoeken en zegt: “bal!”
• U bevestigt dit door enthousiast te roepen: “ja, daar is de bal!”
• Veel kinderen zullen zelf ook de bal gaan verstoppen. De rollen worden dan omgedraaid. Ook hier bent
u met uw kind voortdurend bezig te verwoorden wat u en uw kind doen.
Zorg ervoor dat u op deze woorden altijd reageert met korte zinnetjes. Daardoor leert de peuter om
steeds langere zinnen te maken.
Op zijn vraag: “beer?” Reageert u bijvoorbeeld met: “de beer moet nu slapen”. Dan zegt hij: “beer
slapen?” Enige tijd later zal hij zeggen: “beer moet slapen”.
In zijn steeds groter wordende wereld ziet uw kind grote mensen allerlei dingen doen zoals de ramen
wassen. Veel kinderen willen graag doen wat hun ouders doen. In dit voorbeeld wil het kind ook “de
ramen wassen”. Het kind doet u na en herhaalt wat u zegt, of hij maakt er een net iets ander zinnetje
van. U zou het zinnetje van het kind nog kunnen uitbreiden door te vragen: ,,o, je gaat de ramen
wassen met het doekje?”
Spelletjes
• Gezelschapsspelletjes zoals lotto, kleurendomino of memory helpen bij het spelenderwijs leren van
nieuwe begrippen. Bovendien wordt de concentratie gestimuleerd en leert de peuter naar verschillen te
luisteren en te kijken.
• Belangrijk is ook dat u over de plaatjes van deze spellen belangstellend praat. Zo van: “wat is het?”,
“welke kleur heeft het?”, “is het rond, vierkant, koud, warm, hard of zacht?”
Voorlezen en zingen
Voorlezen, samen liedjes zingen, versjes opzeggen, liefst vergezeld van gebaren, zijn een goede manier
om de taalontwikkeling te stimuleren. Voor meer informatie over voorlezen verwijzen wij naar de folder:
“voorlezen, waarom?”, eveneens uitgegeven door de afdeling logopedie van MOVARE.
Televisie kijken
Tv-programma’s zoals Sesamstraat en Z@ppelin bevorderen de taalontwikkeling en vergroten de kennis.
Ook hier is het van essentieel belang om samen met uw kind te praten over wat het op TV heeft gezien.
Geef het goede voorbeeld
Natuurlijk is er een eerste goedbedoelde neiging om de nog kromme zinnetjes van uw kind meteen te
verbeteren. Toch is dat niet de juiste methode. Beter is het om zelf het goede voorbeeld te geven door
op een goede manier te herhalen wat uw kind heeft gezegd. Stel uw peuter vertelt: “mam, ik heb
vandaag onder water gezwemd!”.
Dan kunt u het beste als volgt reageren “wat knap, hoe ver heb je onder water gezwommen?” Juist door
uw zinnen iets langer te maken dan de zinnetjes van uw kind, stimuleert u ook de zinsontwikkeling.
Vraag uw kind niet om het na te zeggen. Spreek in een rustig tempo zodat uw kind geen moeite hoeft te
doen u te verstaan.

Als u vragen heeft over het leren praten van uw kind, neem dan contact op met:
Lisette Canisius: tel: 045-5721149/l.canisius@de-logopediste.nl
Nicole Feron:
tel: 06-10739409/nicole.feron@movare.nl

