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voorbereidingen te treffen. Dat zal
een (eenmalige) tijdsinvestering
vragen van de logopedist. Naast
de spelideeën worden er ook variaties op de teksten van liedjes
gegeven. De liedjes zijn goed in te
passen in verschillende thema’s
van de logopedische (taal)behandeling. De liedjes kunnen op
thema worden uitgezocht, maar
de logopedist kan ook kijken naar
de verschillende woordsoorten
die gebruikt worden. Te denken
valt aan voorzetsels oefenen, verschillende werkwoorden, naam-
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enige creativiteit van de behandelend logopedist vragen.
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bevat in totaal 30 liedjes. De lied-

ren, dient de logopedist enkele
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jes zijn bedoeld om aan te bieden
aan een groep kinderen van een
kinderopvang. Het boek is aangevuld met een cd, waarop de liedjes worden gezongen en waar een
instrumentale versie op staat. Op
de website kan je inloggen voor
nog meer spelideeën, kunnen de
liedjes worden beluisterd en kunnen de spreekteksten en het
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De gezongen liedjes zijn
vrolijk, hebben een pakkende
melodie en nodigen kinderen
uit om mee te doen.

