
Ga je mee op stap? 

             
 

 

Wie kan er nu niet genieten van een heerlijke wandeling? Ontdek samen met je kind wat er 

allemaal te beleven valt in het park, op weg naar de zoo of de dierentuin, enzoverder.  

 

Deze activiteit is ideaal om via een spontane benadering verscheidene taalaspecten te 

stimuleren. 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: “Ik ga ook schaatsen in het ijs” kan je dit indirect corrigeren door de uiting 

juist aan te bieden. Bijvoorbeeld “Ik doe mee! Ik wil ook schaatsen op het ijs". 

 

 

Laat je kind een personage kiezen en kies er zelf ook een! Bekijk samen de 

voorpagina. Vraag aan het kind waar hij of zij graag naar toe gaat, wat hij 

zich nog herinnert van vorige uitstappen, enzoverder. Sla nadien de eerste 

pagina om. Stap met je personage langs de zwarte weg en volg het pad. Zeg 

wat je ziet of doet, ga in dialoog met het andere personage of voorspel wat 

er nog volgt. Gebruik uitingen zoals "Dat was leuk in de dierentuin!" of "Oh 

nee! Ik denk dat het gaat regenen!". Wanneer je op het einde van de eerste 

helft van een pagina komt, kan je deze omdraaien en verder wandelen op de onderste helft. 

Op deze manier kan het personage de weg blijven volgen. Blijf wandelen en praten en 

ontdek zo welke leuke dingen er nog te vinden zijn!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen: 

 

- ervaringen bespreken  

- spontaan spreken  

- beurtnemen 



Voorbereiding:  

Benodigdheden: 

sjabloon, hard papier (A4), schaar, nietjesmachine, draad of touw (ca. 25 cm) 

Werkwijze: 

1. Print het sjabloon af op hard papier en knip de onderdelen uit zoals aangegeven op het

sjabloon.

2. Plooi de randen op de eerste pagina zoals aangegeven op de aangegeven stippenlijn.

3. Hang de karakters die je wilt gebruiken vast aan een draad of een touw van ongeveer 25

cm.

4. Kleef het uiteinde van de touwen of draden vast op de achterkant de voorpagina (in de

rechterbovenhoek).

5. Leg elke pagina in de juiste volgorde tussen de voor en achterkant. Je kan het boekje

vastnieten aan de daarvoor voorziene tabbladen aan de zijkanten.

6. Knip elke pagina in het midden door tot aan de kantlijn.

TIP: Je kan foto's van jezelf of prenten van je favoriete tekenfilmfiguur gebruiken als personage. Je kan deze op de 

blanco bladwijzers kleven!  

    Veel plezier! 


