Zomertips

voor kinderen met dyslexie

Ook in de zomervakantie is het belangrijk voor
kinderen met dyslexie om lees-kilometers te maken.
Maar hoe maak je lezen leuk in de vakantie?
We vroegen behandelaren van ONL dyslexie naar hun
tips om een ‘vakantiedip’ te voorkomen.

Lees elke dag 15 minuten
* Laat je kind elke dag ongeveer 15 minuten lezen
en/of hardop voorlezen. Of lees samen hardop.
* Kies een vast moment van de dag, spreek dit in
overleg af en maak er een gezellig moment van.
* Herhaling (van een tekst) en afwisseling (in de
manier van oefenen) werken vaak goed.
Maak een eigen leesbingo of afscheurkalender in de
tent of huisje
Voor de leesbingo of afscheurkalender bedenk je
vooraf allerlei leesopdrachten van 15 minuten. Laat je
kind zelf meedenken over de opdrachten. Ze mogen
soms best een beetje gek of lekker zijn.
Bijvoorbeeld: lezen in de speeltuin, lezen met een
muts op, lezen met een appel in je hand. Maak
gebruik van de leesbingokaart van Squla of ontwerp
zelf een bingokaart of afscheurkalender. En natuurlijk
leuk als er na een volle kaart of lege kalender een
beloning volgt!

Online activiteiten en apps
Leesluikjes van Zwijsen: een zomerse adventskalender voor je kind met iedere dag een online
leesactiviteit
Vanaf 7 juli 2018 gaat het eerste leesluikje open. In elk
luikje vindt je kind een leuke, verrassende activiteit
die te maken heeft met lezen: een spelletje, een leesof een luisterfragment bijvoorbeeld. Sommige luikjes
zijn meer gericht op de jonge kinderen, andere zijn
meer voor de oudere kinderen. En helemaal gratis.
Schrijf je kind in voor de leesluikjes
Taalblobs: een oefenprogramma voor de Nederlandse spelling
Taalblobs is een gevarieerd programma met spellingop-maat. Kinderen kunnen ‘blobs’ verdienen, die op
een spaarkaart verzameld worden. Leuk om een volle
spaarkaart uit te printen! Nieuwsgierig naar dit programma? Vraag een proefaccount aan en probeer het
programma een maand lang uit.
App VakantieBieb: toegang tot 60 gratis e-books,
waaronder kinderboeken
Wil je ruimte overhouden in je koffer? Download de
app VakantieBieb in de App Store of Google Play. De
app is een zomercadeautje van de Bibliotheek. De app
is beschikbaar van 1 juli t/m 31 augustus en helemaal
gratis voor kinderen met een abonnement op de
Bibliotheek.

Denk verder dan aan alleen boeken…
Bijvoorbeeld een kookboek, strips, (kinder)tijdschrift,
krant, moppenboekjes. Of nog leuker: menukaarten,
verkeersborden, foldertjes van de dierentuin. Overal
kan je kind oefenen!

-

Ook leuk...
* Een kaartje op de vakantiebestemming schrijven
naar familie en vrienden.
* Onderweg spelletjes doen. Bijvoorbeeld: woorden
maken van de letters van de nummerborden van
auto’s of luisterboeken lezen (mee lezen met het verhaal dat wordt voorgelezen).
* Een lijstje schrijven voor het inpakken van alle vakantiespullen.
* Een eigen vakantiedagboek bijhouden over de
uitstapjes en leuke gebeurtenissen. Leuk om er ook
folders, kaarten en foto’s bij te plakken.
* Woordspelletjes spelen. Denk aan:
- Galgje
- ABC-spel
- Rijmballen
- Een bal gooien en een rijmwoord verzinnen
- Woordzoekers
- Boggle
- Scrabble (Junior) of Scrabble Strijd
- Kruiswoordraadsels
- 30 Seconden spel (Junior)
- Pim Pam Pet
- Verboden Woord

Deze tips zijn bedacht door dyslexiebehandelaren
Laurien van Dijk, Saskia van Gelder, Liset Talboom,
Sabine Wetzels en Annemieke de Jong.

