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Inhoud : Uitspraakoefeningen voor tijdens of na een reis, of gewoon voor thuis.
Wil je een rijmspelletje zeker winnen?
Ook een spelletje ‘synoniemen zoeken’ zeker winnen?
Voor wie op reis gaat naar het buitenland volgen hier enkele “logopedische”
uitspraakoefeningen. Wie reeds terug is beschouwt ze maar als herhalingsoefeningen.
Voor wie gezellig thuisblijft bieden ze een nog grotere uitdaging.
Als de oefeningen niet lukken staan wij vanaf september graag ter beschikking.
Frankrijk
Si six scies scient sapins, six cents scies scient six cents sapins (Als zes zagen zes sparren
zagen, zagen zeshonderd zagen zeshonderd sparren.)
Groot Brittannië:
She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells. I’m sure. For if she sells
seashells on the seashore, I’am sure she sells seashoreshelles.
(Zij verkoopt schelpen aan het strand. De schelpen die ze verkoopt zijn zeeschelpen, dat staat
vast. Omdat ze zeeschelpen verkoopt op het strand, ben ik er zeker van dat het zeeschelpen
zijn.)
Israël:
Sara shara shir sameach, Sara. (Sara zingt een vrolijk lied.)
Ganan gidel dagan bagan, ganan. (De tuinman teelde tarwe in zijn tuin.)
Zweden:
Sex laxar i en laxask, sex. (Zes zalmen in een doos met zalmen.)
Sju Sköna sjuksköterskor skötte sju sjösjuka sjömän pa det sjunkande skeppet Charlotta.
(Zeven mooie verpleegsters verzorgden zeven zeezieke zeelui op het zinkende schip Charlotte.)
Griekenland:
Aspri petra xesopri asproteri apo to aspro.
(Wanneer een witte steen gewassen wordt, wordt die minder wit.)
Italië:
Sopra la panca la capra campra, sotto la panca la capra crepa.
(De bok botst bijna tegen de bank en blijft bedremmeld bibberen.)
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Duitsland:
Fischers Fritze fischte frische Fische, frische Fische fischte Fischers Fritze.
(Frits Vissers viste verse vissen, verse vissen viste Frits Vissers.)

Ook voor wie lekker thuisblijft of naar Nederland trekt of getrokken is, volgen hier enkele
stevige uitspraakbrokken. Van sommige gaat het om de moeilijke uitspraak, van andere
dan weer om het vinden van de juiste klemtonen.
Knip, de knappe kapper, knipt en kapt veel knapper dan Knap, de knecht van Knip de knappe
kapper, knippen en kappen kan.
Max mixt de whisky met de whiskymixer
Een pet met een platte klep is een platte kleppet.
Als achter vliegen vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegen achterna!
Als apen elkaar na-apen, apen apen apen na!
Ruud rups raspt rap rode ronde radijsjes.
De koetsier poetst de roest van zijn postkoets met een poetsdoek vol postkoetspoets.
De herbergier van de herberg hier, herbergt hier de herbergier van de herberg daar.
Mijn zeven zeven zeven zeven keer beter dan jouw zeven zeven.
Ik bak een plakkerige plak bakbloedworst.

Rijmspelletjes
Rijmspelletjes zijn niet alleen leuk, maar dragen ook bij tot taalontwikkeling en klankbewustzijn.
Vooral dit klankbewustzijn is een zeer belangrijke voorwaarde om vlotter te leren lezen.
Beurtelings een woord opgeven en daarbij een rijmwoord laten zoeken, ervaren de meeste
kleuters en leerlingen van de eerste jaren van de lagere school als een prettige activiteit.
Wie na 4 of 5 x geen rijmwoord kan vinden verliest het spel.
Wil je zeker winnen? Vraag dan een woord te vinden dat rijmt op ‘twaalf’. Inderdaad, er zijn er
geen!
Spelletje synoniemen zoeken
Beurtelings een woord opgeven en een synoniem laten zoeken is een leuke manier om de
woordenschat van kinderen te vergroten. Wil je zeker winnen? Vraag je tegenspeler een
synoniem voor ‘buitenboordmotor’. Inderdaad.. Er zijn er geen!
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