Spraak-taal
0-1½ jaar

HOE LEERT EEN KIND PRATEN?
Leren praten gaat vaak natuurlijk en vanzelf. De meeste ouders
staan er niet bij stil. Het gaat stap voor stap, net als leren
lopen. Het ene kind leert snel kruipen en lopen, een ander kind
leert snel praten. Dit heeft te maken met aanleg.
U kunt uw kind helpen bij het leren praten. Een kind leert
praten als het zijn ouders en broertjes en zusjes hoort praten.
Eerst luistert het kind naar wat er wordt gezegd. Later probeert
het geluiden en woorden te zeggen. Door met en tegen uw kind
te praten, leert uw kind steeds meer geluiden, woorden en wat
later ook zinnen.
Uw kind maakt u door te huilen ook al iets duidelijk,
bijvoorbeeld dat het honger heeft of moe is. Na een paar
maanden gaat uw kind geluiden maken. Alle kinderen over de
hele wereld maken in het begin dezelfde brabbelgeluiden.
Als uw kind ongeveer 8 maanden is, hoort het verschil tussen
de taal die thuis gesproken wordt en een vreemde taal. De
brabbelgeluiden gaan ook meer lijken op de geluiden van de
thuistaal. Uw kind neemt dus de geluiden over van de taal die u
met hem spreekt!
Het is dus heel belangrijk dat u op de brabbelgeluiden van uw
kind reageert. Zo leert uw kind nieuwe geluiden en later ook
woorden. Door u na te doen leert uw kind tenslotte praten.

HET PRATEN VAN 0-1½ JAAR
Het leren praten begint met het huilen meteen na de geboorte.
Na een paar maanden gaat uw kind naar u kijken en
mondbewegingen nadoen. Ook gaat uw kind zelf geluiden
maken.
Uh-uh
Rrrrrr

Als uw kind 10 maanden is, kan het al simpele geluiden maken.
Deze geluiden worden door uw kind herhaald en kunnen klinken
als liedjes. Meestal gebruikt uw kind de geluiden als het aan het
spelen is.
Ta-ta-ta-ta
Br-br-br-br
De geluiden gaan steeds meer op echte woorden lijken als uw
kind ongeveer 1 jaar is. Het lijkt dan alsof uw kind een verhaal
vertelt:
Beba ta pa
Nena paba
Als uw kind ongeveer 1 jaar is zal het reageren als u zijn naam
zegt. Uw kind zal dan naar u kijken of lachen.
De meeste kinderen van 12 maanden maken geluiden die
lijken op echte woorden.
Als het kind tussen de 12 en 18 maanden is zegt het vaak zijn
eerste woordje. Meestal zijn dit woordjes die lijken op
brabbelgeluiden.
Papa
Hebbe
Uw kind gaat ook steeds meer begrijpen wat u tegen hem zegt.
Pak de bal.
Geef aan mama.
Een kind van 18 maanden kan vijf woorden zeggen. Deze
woorden hoeven nog niet helemaal goed te worden
gezegd.

HOE KUNT U UW KIND HELPEN BIJ HET LEREN PRATEN?

• Help uw kind door het verschillende geluiden te laten horen.
Laat bijvoorbeeld speelgoed met geluidjes horen en maakt
zelf geluiden. Zo leert uw kind goed luisteren.
• Herhaal de geluiden die uw kind maakt. Kijk dan naar uw
kind en lach naar uw kind. Zo stimuleert u dat uw kind u
nadoet en gaat het zelf ook meer geluiden maken. Uw kind
ontdekt dan zijn eigen stem.
• Praat over de geluiden die uw kind hoort en leg ze uit.
Broem, doet de auto
Waf, zegt de hond
• Reageer op woorden die uw kind zegt en kijk hem aan.
Uw kind: Mama
U:
Ja, mama komt
Uw kind: Tinke
U:
Wil je drinken?
• Praat rustig met uw kind terwijl u met hem bezig bent. Maak
korte, maar goede zinnen.
Kom maar
We gaan eten
Kijk, een koek
• Zing eenvoudige kinderliedjes en versjes met uw kind. Doe
dit als u uw kind aankijkt. Maak als dat kan bij het liedje of
versje bewegingen.
Klap eens in de handjes ….
Daar komt een muisje aangelopen ….
• Geef uw kind boekjes van plastic, stof of hard karton.
Bekijk samen de plaatjes en vertel wat u ziet.
Kijk, een auto
Broem, doet de auto

Laat uw kind zien dat samen praten en lezen leuk is.
Stimuleer alle vormen van communicatie: gekke bekken
trekken, aankijken, kiekeboespelletjes enzovoort.

ADVIEZEN

• Zet de radio en televisie zoveel mogelijk uit. Uw kind kan
beter luisteren in een rustige omgeving.
• Dwing uw kind niet om te praten of geluiden te maken als
het echt niet wil.
• Lach uw kind niet uit als het de verkeerde geluiden maakt of
verkeerde woorden zegt. Herhaal het goede geluid of woord
gewoon nog een keer.

HEBT U VRAGEN?
In deze folder leest u wat uw kind tussen de 0 en 1½ jaar leert
bij het praten. U ziet ook wat een kind op een bepaalde leeftijd
zou moeten kunnen. Zoals we al eerder schreven ontwikkelt elk
kind zich anders.
Vindt u dat uw kind nog niet zo goed praat? Let er dan op of:
- Uw kind goed hoort en ziet
- Uw kind vaak verkouden is
- Uw kind contact met u maakt door u aan te kijken
Op het consultatiebureau kunt u advies krijgen over het leren
praten van uw kind. Als u ongerust bent of vragen hebt, neem
dan contact op met het consultatiebureau. Samen met u wordt
gekeken wat er aan de hand is en of verder onderzoek nodig is.
Indien nodig wordt u verwezen naar een logopedist.
Meer informatie over taalontwikkeling kunt u vinden op de
website www.kindentaal.nl.

De tekst van de folder is gemaakt door logopedisten van de
afdeling logopedie van GGD Rivierenland in Tiel.
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