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Oefening fonologisch/fonemisch bewustzijn
hoeft niet met doelklank zeker ook voor kleuters!

Stimulatie fonologisch / fonemisch
bewustzijn deel 1



Auditieve analyse en synthese



….



Rijmen

steeds in combinatie met letters

SIG-uitgave ‘Groen is rijden’
Praatboeken per thema: vaak rijmpjes
Dick Bruna boeken

Studiedag SIG 3 juli 2018

Ingrid Herreman

Rijmelarij: K2 en Baert
…

http://sites.arteveldehogeschool.be/voorbereidendeleesenspelling
vaardigheden/

http://sites.arteveldehogeschool.be/voorber
eidendeleesenspellingvaardigheden/
http://www.leuksteliedjes.be/liedjes
boeken/de-leukste-kinderliedjes

€ 12,50

boek + CD : “Alle eendjes…” liedjesgroeiboek voor kleuters
traag en duidelijk gezongen, met goede prenten ondersteund
Uitgeverij: Davidsfonds / Infodok

Zeer eenvoudige versjes
SIG- uitgave
€ 13,80

€ 22,95
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Boek en CD met liedjes met partituur en
visuele voorstelling van bewegingen
Voor peuters en kleuters

Abimo
Incl kijkplaten

€ 25
€ 35

55 Peuter- en kleuterliedjes
ook versjes
Boek en CD met liedjes OP RIJM
met partituur en activiteiten voor
4 – 7 jaar

Abimo

€ 19,95

Peuterliedjes
Uitgeverij Abimo
€ 24,95
Met vertelplaten kamishibai € 29,95

Taal muzikaal

Baert LM3746
Deel 1
€ 47,69

ISBN 90-6648-090-4
€ 12,95
Ingrid Herreman
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Mijn eerste Van Dale voorleesboek
praatplaten
K2 € 19,95
Voor 2e, 3e kleuter en 1e ljr

Uitg: Abimo
€ 9,95

Abimo: 65 cm € 75
Poppen-winkel.nl
Living Puppets 45 cm
€ 56,95

Mijn eerste Van Dale voorleesboek

Rijmduo

Baert € 31,65

Uit peuter- en
kleutertijdschriften:
Pippo, Dokadi,
Doremi, …
Ingrid Herreman

Extra info: 5. Sites met rijmideeën

Wat rijmt niet?

Baert € 44

http://www.jufsanne.com/lesidee/voorbereidend-taal-lezen/rijmactiviteiten/
Rijmkoffers met voorwerpen
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Extra info:
13. Artikel effect
op foneembew.

Kaatje klank

VVL-uitgave
vnl voor 2 e kleuterklas (4 jr) of groepjes

Zwijsen € 14

Een wetenschappelijk ondersteunde taalmethode om de articulatievaardigheden
en het foneembewustzijn te stimuleren in de tweede kleuterklas

€ 249,95 (VVL-leden € 224,95)
Ingrid Herreman

www.kaatjeklank.be

10 didactische principes

CPS : 92,5 €

Werkmap voor
leerkrachten van
groep 1 en 2

Interactief muurbord Baert
Ingrid Herreman

‘t Denkertje
metalinguïstisch trainingsprogramma
M.Spiessens, N. Van Looveren en M. Vanmechelen, 2017

VVL-uitgave
€ 236
€195,95 voor VVL-leden

Uit: Fonemisch bewustzijn: Werkmap voor leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool

Ingrid Herreman
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‘t Denkertje
metalinguïstisch trainingsprogramma

5 metalinguïstische bewustzijnsvormen

M.Spiessens, N. Van Looveren en M. Vanmechelen, 2017


5 thema’s, 200 uitgewerkte oefeningen eten en drinken,
boos zijn, kleding, sprookjes en dieren



Nadenken over taal, taalgebruik en tot besef komen dat
taal heel veel mogelijkheden biedt



Talige leeftijd van 5;0 tot 8;0



Daan als rode draad

Ingrid Herreman
Ingrid Herreman

Rijmen op beginklank:
kind zoekt woorden met dezelfde beginklanken
Per gevonden goed woord: balletje in de soep kleven
1. tros
2. klaar

Ingrid Herreman

Extraatje: tweeling
auditieve discriminatie van gelijke woorden:
snoepje op saté van tweeling
en verschillende woorden: snoepje op de saté
van de 2 andere kinderen
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Auditieve analyse:
afzonderen van begin- en eindklank:
kind herhaalt het woord zonder de eerste of
laatste klank: brood  rood, mest  mes

Ingrid Herreman

Ingrid Herreman

