
Wat zeg je? en Wat zie je?
Dé methodes voor 

beginnende geletterdheid

De kracht van Wat zeg je? en Wat zie je?

De methode gaat uit van de Tussendoelen Beginnende Geletterdheid van het 
Expertisecentrum Nederlands en bevat veel praktische, direct toepasbare  
spelvormen voor leerkrachten en andere professionals.

Aanbevolen door Expertisecentrum Nederlands in het Protocol Leesproblemen en 
Dyslexie. 

Alle onderdelen en producten van de methode zijn integraal en los van elkaar te 
gebruiken.

Wat zeg je? en Wat zie je? zijn flexibel inzetbaar. De professional is niet  
gebonden aan een vast stramien en kan op een dynamische wijze maatwerk 
bieden aan ieder kind. 

Wat zeg je? en Wat zie je? zijn gebaseerd op 12 eigentijdse thema’s, omdat  
kinderen enthousiaster en sneller leren als de leerstof spelenderwijs wordt  
aangeboden en aansluit bij hun belevingswereld. 

De leerlijnenschema’s zijn een onmisbare leidraad voor de professional:  
deze laten zien welke volgende stap een kind kan zetten in zijn of haar  
taalontwikkeling en welke oefeningen daarbij aansluiten. 

De methode kan naast iedere andere taalmethode in de onderbouw worden 
gebruikt en is een welkome aanvulling op aanvankelijke leesmethodes als Veilig 
Leren Lezen en Leeshuis. 

Hoogwaardig materiaal, originele illustraties en uiterst betaalbaar!

Wat zeg je? en Wat zie je? in de praktijk 

Het gehele jaar door geeft BubbelDeBub de veel bezochte workshop 

Wat zeg je? en Wat zie je? op diverse plaatsen in Nederland en België.

Op zeer praktische wijze wordt samen met de cursisten een thema 

uit Wat zeg je? en Wat zie je? stap voor stap uitgewerkt.  

Cursisten leren op welke wijze zij visuele en auditieve taalontwikkeling 

in de dagelijkse praktijk optimaal kunnen aanbieden.

Met aandacht voor:

Taalontwikkeling vanuit de belevingswereld van de kinderen.

• 
Taalontwikkeling bij vrij spelen en bij gestructureerd spelen.

• 
Fases in de taalontwikkeling en toepassing van het leerlijnenschema.

• 
Signaleren en observeren van taalontwikkeling.

• 
Praktische handvatten voor succesvolle interventie en differentiatie.

• 
maar vooral: praktisch en veel plezier tijdens de workshop. 

• 

 
Voor wie?

Iedereen die beginnende geletterdheid optimaal wenst aan te 

bieden: leerkrachten, logopedisten, intern begeleiders, remedial 

teachers en andere professionals.

 
Voor het volgen van de workshop heeft u geen specifieke ervaring 

nodig met de producten van Wat zeg je? en Wat zie je?

 
Inschrijvingen en informatie

Voor inschrijvingen en informatie over data, locaties en tarieven 

kunt u kijken op de website www.bubbeldebub.com of contact  

opnemen via: + 31 (0)165 50 55 86.

WORKSHOP!

BubbelDeBub
Herelsestraat 154 •  4726 AJ Heerle (NB) Nederland

Klantenservice +31 (0)165 50 55 86 • Fax +31 (0)165 50 55 89 
www.bubbeldebub.com  •  office@bubbeldebub.com



€ 38,-

Wat zeg je? Boek

Wat zeg je? Aanvulling

Wat zeg je? Kopieermap

Het grote ‘Wat zeg je?’ spel

Rijmdominopuzzel Wat zing ik? CD
Wat zie je? Woordenposters

Wat zie je? Kopieermappen

Wat zie je? Boek

Aanbevolen in Protocol 

Leesproblemen en 

Dyslexie door Expertise
-

centrum Nederlands.

Werkbladen vol speelse oefeningen voor alle 
onderdelen van de auditieve taalontwikkeling.

Dezelfde 12 thema’s als in de boeken  • 
Wat zeg je? en Wat zeg je? Aanvulling
72 werkbladen met meerdere werkbladen, • 
duidelijke toelichting en een antwoordenblad; 
bij elkaar meer dan 200 pagina’s.
Op de werkbladen komen alle onderdelen van • 
de auditieve taalontwikkeling in spelvorm aan 
bod, afgewisseld met knip-, kleur- en plakwerk.
De werkbladen maken alleen gebruik van • 
fonemen en niet van grafemen, waardoor de 
kinderen specifiek de auditieve aspecten  
kunnen oefenen. 
Aansprekende en vrolijke tekeningen.• 

Rijmen, puzzelen en domino spelen: 
drie in één!

Kinderen leren onderscheid  • 
maken tussen de betekenis en 
klankstructuur van een woord.
Een zelfcontrolerende werking: • 
wat niet rijmt, past niet.
3 verschillende spelvormen voor • 
het maken van de puzzel.

10 spelvarianten in één doos. Alle auditieve aspecten 
komen spelenderwijs aan bod.

10 verschillende spelvormen voor auditieve  • 
discriminatie, auditieve analyse en synthese, auditief 
geheugen, woordenschat, taalbegrip en zinsbouw.
Compleet met praktische handleiding, 6 pionnen, 2 • 
dobbelstenen, spelbord en 116 kunststof beeldkaartjes. 
Spelvarianten voor verschillende niveaus en tijds-• 
duur: van 5 tot meer dan 60 minuten.
Zowel individueel als met meer dan 20 kinderen • 
tegelijk te spelen.

Leren is nog nooit zo leuk geweest!

12 grappige en vrolijke  • 
liedjes gabaseerd op alle  
onderwerpen van de  
auditieve taalontwikkeling.
Inclusief boekje met  • 
liedteksten. Van Woorden 
klappen, Eerste en laatste 
woord tot De raadselfabriek.

2 mappen met werkbladen vol speelse oefeningen 
voor alle onderdelen van visuele taalontwikkeling.

De 6 thema’s in Kopieermap 1 zijn: school, • 
herfst, sinterklaas, eten en drinken, wonen en 
boerderij. 
De 6 thema’s in Kopieermap 2 zijn: familie, • 
verkeer, winter, zomer, dierentuin en sprookjes. 
Per thema komen alle onderdelen van de  • 
visuele taalontwikkeling in spelvorm aan bod 
met sprankelende oefeningen.  
Per thema 19 werkbladen; in totaal dus 228 • 
werkbladen, 114 per map! Stuk voor stuk met 
een duidelijke handleiding en antwoordenblad. 
Bij ieder thema is een thema-woordenblad  • 
opgenomen met woorden en hun afbeeldingen. 

15 kleurrijke Woordenposters op A2-formaat 
(594x420 mm) met woorden en hun afbeelding. 

Ideaal hulpmiddel voor het automatiseren • 
van afbeelding + woord(beeld).
12 thema-woordenposters.• 
Voorzetsel en afbeeldingen poster.• 
Tegenstellingen en afbeeldingen poster.• 
Werkwoorden en afbeeldingen poster.• 
Blanco Woordenposters voor de professional • 
en kinderen. Los verkrijgbaar per 50 posters. 

Het basisboek van de  
auditieve taalmethode. 

• Zeer praktisch door de vele 
oefenspelletjes, voorbeelden 
en thema-taaloefeningen, 
die aansluiten op de  
belevingswereld van het 
kind. Gebruikte thema’s 
zijn: school, herfst,  
boerderij en wonen. 

• Overzichtelijke beschrijving 
van de werkwijzen en toe-
passing van de leerlijnen: 
auditieve discriminatie, 
auditieve analyse en syn-
these, auditief geheugen 
en auditief taalbegrip.

• Ieder hoofdstuk bevat een 
aantal paragrafen met een 
doelstelling, oefeningen en 
een observatie.

• Met behulp van het  
registratieformulier en het  
leerlijnenschema ziet u 
in één oogopslag op welk 
niveau een kind zit qua 
auditieve taalontwikkeling 
en welke oefeningen bij de 
volgende stap horen.

De aanvulling op het basisboek.

De aanvulling bevat thema-• 
taaloefeningen in 8 extra 
thema’s; familie, verkeer, 
sinterklaas, winter, zomer, 
dierentuin, boodschappen 
doen en eten & drinken.
Alle onderdelen van de  • 
auditieve taalontwikkeling 
komen in elk thema aan bod.

Het basisboek van de 
visuele taalmethode.

Heldere theoretische • 
onderbouwing van 
de visuele taalont-
wikkeling.
Iedere paragraaf is • 
opgebouwd uit een 
doelstelling, talrijke 
oefeningen in spel-
vorm en een  
observatie. 
Alle vijf onderdelen • 
van visuele taal-
ontwikkeling komen 
overzichtelijk aan de 
orde: taalbegrip, dis-
criminatie, geheugen, 
analyse/synthese en 
de foneem-grafeem-
koppeling. 
Met behulp van de • 
leerlijnenschema’s 
en het registratie-
formulier ziet u in 
één oogopslag welke 
oefeningen een kind 
nodig heeft om de 
volgende stap in de 
visuele taalontwikke-
ling te kunnen zetten.

Wat zeg je?
In de methode Wat zeg je? zijn de auditieve onderdelen van  
beginnende geletterdheid op een makkelijk in de praktijk toe te  
passen manier uitgewerkt in rijk gevarieerd oefenmateriaal,  
zoals spellen, thema-taaloefeningen en werkbladen. 

Wat zeg je? wordt in het Protocol Leesproblemen en 
Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands  
aanbevolen om fonologische vaardigheden bij  
kleuters te ontwikkelen.

8 van de 10 basisscholen en vele  
logopedisten werken met veel succes en 
plezier met deze methode. 

 
 

  Wat zeg je? en Wat zie je?
              Dé methodes voor beginnende geletterdheid

Inmiddels werken meer dan 7.000 basisscholen, intern begeleiders, logopedisten  
en remedial teachers met de auditieve taalmethode Wat zeg je? 
Op verzoek van velen is nu de visuele taalmethode Wat zie je? ontwikkeld.  

Met deze beide methodes beschikt u over een schat aan gevarieerd oefenmateriaal, waarmee 
iedere kleuter succeservaringen op kan doen in de fase van beginnende geletterdheid. Thema’s en 
woorden uit de belevingswereld van de kinderen staan op de voorgrond in Wat zeg je? en Wat zie je? 

Bij ieder thema is er oefenmateriaal ontwikkeld voor alle onderdelen van de taalontwikkeling. Door stap 
voor stap aan de hand van observaties en leerlijnen de oefeningen aan te bieden die passen bij de  
belevingswereld en het niveau van de kinderen, ervaren zij dat leren leuk is.  
En wat wil een kind als iets leuk is?...: ‘nog een keer!’

Met Wat zeg je? en Wat zie je? biedt BubbelDeBub nu een uitgebreid pakket aan materialen voor de  
auditieve én visuele taalontwikkeling bij beginnende geletterdheid. 

€ 29,-

€ 38,-

€ 117,-

€ 125,-

€ 57,-

€ 1250

Per map 

€ 145,-

Map  
1 + 2

€ 245,-

A2 
formaat!

€ 145,-

Wat zie je?
In de visuele taalmethode Wat zie je? leren de kinderen spelender-
wijs via alle facetten van de visuele taalontwikkeling de grafemen 
herkennen en benoemen. 

Bij gebruik van alle onderdelen van deze methode leren de kinderen 
270 woordbeelden herkennen. Ieder woord wordt meerdere malen 

aangeboden in een combinatie van afbeelding + woord(beeld), 
waardoor het automatiseren wordt gestimuleerd. 

De visuele onderdelen van beginnende geletterdheid zijn 
op onze bekende praktische manier uitgewerkt in rijk 

gevarieerd oefenmateriaal, zoals de oefenspelletjes 
en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in het 

basisboek, de werkbladen uit de Kopieermappen 
en de Woordenposters.

Blanco
Woorden-
posters

€ 2450

Bestel nu via

www.bubbeldebub.com


