
  

 

Beurtnemen
Overleggen ((bij iets oudere kinderen)

 
 

 

In te zetten voor: drillen / belonen /  specifieke logopedische doelen

Logopedische toepassingen met spelletjes © Logoplein 2022

Spel:

Leeftijd: Minimale speelduur:

Executieve functies: Zinsbouw:

* doorhalen wat niet van toepassing is

Kleuren: rood, geel, blauw, groen
Fruit, appel, peer, pruim

Eerste boomgaard (Haba)

2+

Emotieregulatie
Volgehouden aandacht
Organisatie
Werkgeheugen

Tweewoordzinnetje: bijvoorbeeld "Peer pakken"
Meerwoordzin: "Ik pak de peer/appel" of "Nu
pak ik de pruim" of "De raaf mag lopen."

Woordenschat:

Communicatieve vaardigheden: Taaldenken::

Aantekeningen::

10 minuten



Logopedische toepassingen met spelletjes © Logoplein 2022

Spel:

In te zetten voor: drillen / belonen /  specifieke logopedische doelen

Leeftijd: Minimale speelduur:

 

Executieve functies:

 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is

Max de kat (Sunny Games)

vanaf 4 jaar

Beurtnemen
Overleggen
Vragen wat een ander wil
Vertellen wat je van plan bent
Een verklaring geven of vragen

Reactie-inhibitie
Emotieregulatie
Doelgericht gedrag
Planning/prioritering

 

Zinsbouw:

 

 

Aantekeningen::

Oorzaak gevolgrelaties verwoorden: "Moeten we
Max de kat nu al naar huis lokken? Waarom? En
waarom niet?"
Voorspellen: "Wat kan er gebeuren als we Max niet
naar huis lokken?"

Woordenschat:

Communicatieve vaardigheden: Taaldenken::

15 minuten



Logopedische toepassingen met spelletjes © Logoplein 2022

Spel:

In te zetten voor: drillen / belonen /  specifieke logopedische doelen

Leeftijd: Minimale speelduur:

 

Executieve functies:

 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is

Batamino (Djeco)

vanaf 3 jaar

Beurtnemen
Overleggen
Vragen wat een ander wil
Vertellen wat je van plan bent
Een verklaring geven of vragen

Executieve functies:
Reactie-inhibitie
Volgehouden aandacht
Taakinitiatief

 

Zinsbouw:

 

 

Aantekeningen::

Welke hoort er niet bij en waarom niet
Definiëren/omschrijven

Woordenschat:

Communicatieve vaardigheden: Taaldenken::

 Verschillende dieren, met name veel bekende dieren
Categoriseer de dieren (wilde dieren,
boerderijdieren, huisdieren)

 Samengestelde zin met ‘omdat’ : "Ik eet jou op
omdat ik sterker ben"

10 minuten maar je kunt
minder kaartjes doen



Logopedische toepassingen met spelletjes © Logoplein 2022

Spel:

In te zetten voor: drillen / belonen /  specifieke logopedische doelen

Leeftijd: Minimale speelduur:

 

Executieve functies:

 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is

Make'n'break (Ravensburger)

vanaf 5 jaar

Om verheldering vragen
Nieuwe informatie geven
Aandacht voor de luisteraar/spreker
Rekening houden met de voorkennis van de
luisteraar

Reactie-inhibitie
Doelgericht gedrag
Planning prioritering
Volgehouden aandacht

 

Zinsbouw:

 

 

Aantekeningen::

Woordenschat:

Communicatieve vaardigheden: Taaldenken::

 Ruimtelijke begrippen: voor naast, links rechts, in
het midden

zelf te bepalen door
opdrachten uit te zoeken


















