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Voorspelen helpt kinderen in taal en spel   
 
Het demonstratiespel (voorspelen) zoals gebruikt binnen de methodiek Speelplezier, is 
bedoeld kinderen te stimuleren tot het zelf spelen. Maar ook om verschillende rollen te 
verduidelijken en om nieuwe woorden aan te bieden in een spelcontext.  
Bij elk demonstratiespel staat een nieuw woordcluster centraal: een nieuw woord, 
met gebruik van clusterwoorden wordt uitgebeeld en uitgelegd in een spel-
verhaalcontext door de pm-er of leerkracht. Op deze manier worden de “ui-tjes” 
van Verhallen gekoppeld aan het spel: uitbeelden, uitleggen en uitbreiden.  
We weten dat kinderen nieuwe woorden leren door te labelen. Door labelen voortdurend te 
herhalen wordt duidelijk welke woordvormen bij welke handelingen of voorwerpen horen.   
Ze worden via het demonstratiespel geïnspireerd en krijgen hiermee een spel- en taalimpuls. 
 
Om kinderen deze taal en handelingen eigen te laten maken, is het natuurlijk belangrijk dat ze 
zelf gaan handelen, gaan DOEN! Koppel dus het voorspelen aan een hoek, zodat ze meteen 
kunnen naspelen (en wie weet al actief woorden erbij gebruiken) wat jij hebt voorgedaan.  
 
Heb je bijvoorbeeld gedemonstreerd wat uitkloppen (van een handdoek) is? Zorg dan dat er in 
de huishoek en/of themahoek handdoeken zijn om uit te kloppen. Met natuurlijk een klein 
beetje zand...dan wordt het pas echt uitkloppen!   
 
Om je een nog beter beeld te geven hoe demonstratiespel er uit ziet, kan je hier twee filmpjes 
bekijken, speciaal gemaakt voor het voorspelen binnen het thema zomer. Probeer het eens 
uit en zie wat voor effect het heeft op de betrokkenheid, het spel en hun taal. Veel (voor)speel 
plezier!   
 
TIP! Wanneer je een nieuw woord wilt aanbieden, schrijf dan eens op met welke woorden je 
dit uitlegt, of zoek een synoniem op. Hiermee kies je de juiste clusterwoorden om jouw 
centrale woord uit te beelden en daarmee nog duidelijker voor de kinderen.   
 

 
 
Kijk op de site voor de filmpjes waarop we laten 
zien hoe jij kan voorspelen in het thema Zomer! Ga 
lekker picknicken op het strand of in het park.  
 
 
 


