
 

 

TOP!2 Games bestaat uit bekende en nieuwe taalspellen voor 
mensen met afasie. Het zijn spellen van alle niveaus.  
 
U kunt zelf kiezen wat u leuk vindt om te doen. 
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Voor meer materialen en thuisoefenprogramma's kunt 
u terecht in onze webshop. 

Scrabble 
 
 
In beeld wordt een woord getoond. Probeer met de letters 
andere woorden aan te leggen. Na 5 woorden wordt het 
speelveld leeggemaakt. Alleen het laatste woord blijft 
staan. Voor elk woord krijgt u punten. 
 

 
Lingo 
 
Probeer in 7 beurten het juiste 5-letterwoord te vinden. 
De beginletter krijgt u cadeau, de 2e letter ook, indien u 
dit wilt. Ieder geraden woord levert punten op. 
 

 
Woorden 
overtypen 
 
U ziet 5 seconden een woord. Probeer het woord precies 
na te typen. U kunt het woord opnieuw laten zien, zo 
vaak u wilt. Ieder goed getypt woord levert punten op. U 
kunt kiezen uit korte en lange woorden. 
 

 
Foto 
woorden 
 
U ziet een foto. Probeer hierbij zoveel mogelijk woorden 
te verzinnen en te typen.  
Ieder goed woord levert punten op. Vetgedrukte woorden 
geven extra punten. 
 

 
Gebruik de 
letters 
 
Maak met de letters uit één gegeven woord zoveel 
mogelijk andere woorden van 2 of meer letters. Ieder 
gevonden woord levert punten op. 
 

 
 

Schrijven op 
dictaat 
 
Luister naar een woord of een zin. Probeer het woord of 
de zin precies over te typen. Een goed geschreven woord 
of zin levert punten op. U kunt kiezen uit makkelijke en 
moeilijke woorden en zinnen. 
 

 
Woorden 
zoeken 
 
Zoek alle woorden in het letterveld op. Elke woordzoeker 
heeft een eigen thema. De woorden zitten horizontaal en 
verticaal verborgen. Ieder gevonden woord levert punten 
op. 
 

 
Woorden 
raden 
 
Speel het spel ‘Galgje’ en probeer in 8 pogingen het 
juiste woord te vinden. Klik op de letters van het alfabet, 
om te kijken of ze in het woord staan. Ieder gevonden 
woord levert punten op. 
 

 
Woorden 
maken 
 
U ziet een veld met losse woorden. Koppel twee woorden 
aan elkaar. Vorm zo nieuwe woorden. Ieder gevonden 
woord levert punten op. 
 

 
Zoek de fout 
 
In iedere zin zit een fout woord verborgen. Zoek de fout 
zo snel mogelijk op en klik erop. Iedere gevonden fout 
levert punten op. Soms kunt u kiezen uit twee woorden 
die fout zijn. U kunt kiezen voor makkelijke of moeilijke 
zinnen.  
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