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Als u de geluiden van uw oppaskind 

nabootst, zal hij of zij proberen uw 

geluiden na te doen. Als u hiermee door 

blijft gaan, ontstaan er vanzelf hele 

gesprekjes.  

 

Voor een pasgeboren baby is 

lichaamstaal, waaronder huilen, het 

enige middel om te laten weten wat hij 

vindt of voelt. Na ongeveer twee 

maanden, bijna gelijk met de eerste 

glimlach, beginnen baby’s ook klanken 

te maken. Ja echt waar! 

 

Bahbah! 
 

Alle baby’s, waar ook ter wereld, 

beginnen met dezelfde klanken: eh-oo-

ehhh-aa. Wat later volgen de 

medeklinkers zoals pp-bb-brr-gr-rr. 

Deze klankoefeningen zijn heel 

belangrijk voor de ontwikkeling van de 

lippen, tong en mondspieren. Telkens 

als een baby zichzelf hoort, wordt hij 

gestimuleerd om de geluiden weer 

opnieuw te maken. Dit resulteert 

uiteindelijk in een ketting van klanken 

aan elkaar, zoals babbah of erre.  

Uw oppaskindje brabbelt!  

 

 

Oogcontact, mimiek en 
lichaamstaal 
Uw oppaskind weet al vrij snel welke 

zinnetjes voor hem bedoeld zijn. Dat 

komt doordat u eenvoudige zinnetjes 

als “ga maar lekker slapen” of “heb je 

een lekker vol buikje” meestal op een 

wat hogere toon zegt.  
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Kind 0 tot 1 jaar 

Ook oogcontact, uw gezichts-

uitdrukking, mondbewegingen en 

gebaren zijn uitermate boeiend voor 

de baby. Als een kindje ongeveer 9 

maanden oud is, wordt brabbelen 

meer taal. Hij gebruikt dan steeds 

vaker de klanken van zijn eigen 

moedertaal en begrijpt beter wat er 

gezegd wordt.  

 

 
 

Hoe stimuleer je de 
taalontwikkeling?: 
 

* Speel aanwijsspelletjes als ‘dit 

zijn je teentjes’ en ‘dat is je 

rammelaar’. Daarop reageert een 

kindje zoekend en hij zal proberen 

het voorwerp te pakken.  

 

* Besteed aandacht aan alle 

zintuigen.  

Bijvoorbeeld:  

- voel maar hoe zacht de poes is, 

kijk dat is de telefoon, ruik maar 

aan de kaas en proef maar het 

verschil tussen een banaan en een 

peer.  

 

* Boekjes met eenvoudige 

afbeeldingen, liedjes, rijmpjes, en 

hand- en vingerspelletjes stimuleren 

de taalontwikkeling.  

 

* Zet de tv en radio uit bij lach-, 

praat- en geluid-spelletjes. Die 

leiden af. 
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