Spel papegaaien:
Met deze oefening train je het auditief geheugen. Bovendien moet je er op letten dat de
kinderen de woorden en de zinnen goed uitspreken en articuleren. De kinderen gaan je
napraten, want het zijn papegaaien geworden. Er is wel 1 duidelijke regel, zodra je stop
zegt, zij het weer gewoon kinderen. De reden lijkt mij duidelijk!
Eerst zeg je alleen woorden: oppasser - flamingo - artis - kooi - olifant - kameel - beer vacht - huid - slang - slurf - wolven - voeren - apen - giraf - emmer - woestijn - wilde
dieren - krokodil – oerwoud - dierentuin - nijlpaard - vissen - hagedissen - vleermuis sissen - vel - zwemmen - kruipen.
Dan ga je zinnen doen met de kinderen. Als de kinderen in de kring zitten dan kan je ze
individueel een zin laten opzeggen. Geef de wat langere zinnen aan de wat oudere
kinderen.
1. De apen gooien met bananen.
2. De oppasser maakt het hok schoon.
3. Olifanten kunnen heel oud worden.
4. De ijsbeer woont in een heel koud land.
5. In de dierentuin mag je de dieren niet voeren.
6. Pinguïns kunnen niet vliegen, maar ze hebben wel vleugels.
7. Een zebra heeft zwart met witte strepen op zijn buik.
8. Ben jij ook bang voor de slang?
9. Een nijlpaard heeft een grote bek.
10. Krokodillen leggen eieren.
11. Leeuwen doen graag een dutje
12. Een giraf kan heel ver kijken.
13. Een slang kan niet lopen.
14. Een aap kan heel goed klimmen.
15. Een orang-oetan is een aap.
16. Een flamingo is helemaal roze.
17. Weet jij hoe een panda eruit ziet?
18. Tijgers hebben scherpe tanden.
19. Een chimpansee is een ook aap.
20. De panter heeft een zwarte vacht.
21. De dieren zitten achter tralies.
22. Een vrouwtjesleeuw noem je een leeuwin.
23. De kindjes van de leeuwin noem je welpen.
24. Als je de dierentuin in wilt, moet je eerst een kaartje kopen.
25. Houden beren echt van honing?
26. De pinguïns waggelen naar het water.
27. Een zeehond eet graag vis.
28. Woont een kameel in een warm land?
29. Ik ben blij dat er dierentuinen zijn.
30. Wij hebben goed gepapegaaid.

