PRAATPRET
VOOR THUIS

Doe en praatboekjes voor thuis
- Adviezen voor ouders t.a.v. taalstimulering
- Kan naast ieder VVE programma worden gebruikt
- Vergroot de ouderbetrokkenheid

Wat is Praatpret?
Praatpret is een programma speciaal ontwikkeld
voor ouders, dat aansluit bij alle VVE programma’s.
Praatpret bestaat uit 13 themaboekjes, passend bij
de thema’s van het programma Peuterpraat. Ieder
thema bevat twaalf verschillende activiteiten die
ouders samen met hun kind kunnen doen waarbij
verschillende ontwikkelingsgebieden worden
gestimuleerd. Bijvoorbeeld: een spelletje doen,
combineren, erop uit, op de foto/film, knutselen,
naar de bibliotheek. Het is bedoeld voor kinderen
van 3 tot 5 jaar. Het samen doen en plezier beleven
aan de activiteiten staat voorop.

Waarom Praatpret?
Voorschoolse voorzieningen en scholen doen er alles
aan om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Ouders spelen hierin ook een belangrijke rol.
Praatpret biedt een tal van mogelijkheden voor
ouders om spelenderwijs met hun kind activiteiten te
doen, tijdens dagelijkse bezigheden. Door Praatpret
te gebruiken wordt de ouderbetrokkenheid vergroot.

Door wie wordt Praatpret gebruikt?
Praatpret kan door peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders meegegeven worden aan
(doelgroep)kinderen. Ook kan het door ouders, en
andere geïnteresseerden worden besteld. Tevens
is het goed te gebruiken voor directe
instromers die nog geen Nederlands
spreken. Praatpret is in de
volgende talen leverbaar:
Nederlands, Engels, Frans,
Pools, Arabisch, Turks,
Somalisch, Spaans.

De thema's
Ik (lichaam/familie)
Eten en drinken
Herfst
Speelgoed
Winter
Ziek zijn
Boodschappen doen
Kleding
Lente
Huis
Zomer
Dierentuin
Op straat

Wat biedt Praatpret nog meer?
Naast de 13 themaboekjes voor ouders, zijn er
ook adviezen t.a.v. het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling die kunnen worden meegegeven
aan ouders. De pedagogisch medewerker kan kiezen
welk advies wordt meegegeven, zodat het afgestemd
wordt op de behoefte van het kind.

Training
Er is een training voor pedagogisch medewerkers
over het werken met Praatpret. Ook kunnen er
ouderavonden worden gegeven om ouders wegwijs te
maken in het omgaan met de boekjes van Praatpret.

Kosten
Praatpret is in verschillende uitvoeringen leverbaar.
Informatie over de kosten en de uitvoeringen is op de
website te vinden: www.peuter-praat.nl

Nieuwsgierig geworden?

De projectgroep Peuterpraat van Auris beantwoordt graag
uw vragen over Praatpret.
Bel 071-5723742 of mail peuterpraat@auris.nl of kijk op
www.peuter-praat.nl

