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Auditieve taaloefeningen bij onderwerp indianen 
 
Boek van de week: 

1;  Het grote telboek van Indi 

2;  De kleine Indiaan 

3;  Rode Vos en zijn kano 

4;  Bij de indianen 

 

Verhaalbegrip: 
Bij elk boek stel ik de volgende vragen: 

 Wat staat er op de voorkant 

 Hoe zou het boek heten 

 Waarom denk je dat? 

 Wat staat er op de achterkant van het boek? 

 Probeer zelf eens te vertellen hoe het verhaal zou kunnen gaan of wat er in het 

boek zal staan? 

 Onderdelen van een boek: kaft, rug, voorkant, achterkant, bladzijden 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese: (Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

 

b-ij-l   meis-je  in-di-aan 

m-a-nd  mas-ker  ram-me-laar 

v-uu-r   le-pel   to-tem-paal 

m-e-s   laar-zen  vre-des-pijp 

t-a-s   schoe-nen  dro-men-vang-er 

p-ij-l   hoofd-tooi  in-di-an-en-stam 

b-oo-g   wig-wam  trom-mel-len 

p-ij-p   cac-tus   

v-e-st   de-ken 

p-aa-r-d  ket-ting 

ti-pi 

bi-zon 

kamp-vuur 

 

Auditief geheugen: (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van zinnen van 7 a 10 woorden 

 

De indiaan leest een boek   De indiaan zit voor zijn tipi 

Hij schiet met pijl en boog   Hij schrijft met een pen 

De indiaan bouwt een tipi   Ik zie de indiaan 
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De indiaan heeft een hoofdtooi  Is dit vest van jou? 

De indiaan rookt een vredespijp  De vogels vliegen over de tipi 

De indiaan zit op een deken voor de tipi Zie je de indiaan bij het vuur? 

De indiaan draagt een gekleurde ketting De wind waait over het indianendorp 

De indiaan woont in een mooie tipi  De indiaan trekt haar indianenjurk aan 

 

De indiaan maakt een lange rit op zijn paard 

In het kamp van de indianenstam is het erg rustig 

De indianenvrouw heeft een prachtige ketting gemaakt 

De indianenstam danst om het kampvuur heen en zingt erbij 

Een tipi is een tent en een wigwam is een huis 

De indianen zitten op hun paard en rijden door het land 

Ze kijken of er in de verte ook een kudde bizons is 

De totemplaat is heel erg mooi gemaakt door de indianen 

Het opperhoofd rookt de vredespijp met de krijgers 

De indiaan schiet met zijn pijl en boog terwijl hij op het paard zit 

De baby zit in een mooie rugzak en kan er niet uit vallen 

Een indiaan zit op een paard en draagt een hoofdtooi met veren 

 

 Welk woord ontbreekt? 

 

indiaan tipi    hoofdtooi  kano 

indiaan ………    hoofdtooi  ………… 

 

kano  boog    tipi  vredespijp 

………  boog    ………  vredespijp 

 

dromenvanger vis   mes  totempaal 

dromenvanger ……   ………  totempaal 

 

Auditieve discriminatie: (Ko Klapper) 

 

 Reactiewoorden herkennen 

indiaan – wigwam – pijp – indiaan – laarzen – mes – indiaan – tas – deken –pijl – indiaan  

tipi – totempaal – geld – indiaan – kano – vuur – tipi – ketting – schoenen – vuur - tipi 

masker – hoofdtooi – totempaal – masker – indiaan – masker – ketting – vuur – masker 

 

 Hoeveel lettergrepen heeft dit woord? 

bijl   meisje   indiaan 

mand   masker  rammelaar 

vuur   lepel   totempaal 

mes   laarzen  vredespijp 

tas   schoenen  dromenvanger 

pijl   hoofdtooi  indianenstam  

boog   wigwam  trommelen 
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pijp   cactus   bizonvel 

vest   deken 

   ketting 

   tipi 

bizon 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Ik schiet met pijl en boog 

Er zit een veer op mijn tooi 

In de kano kan ik goed varen 

De indiaan zit in de tent 

De bizon rent hard op de steppe 

Ik zie de indiaan 

De indiaan rookt een pijp 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

veer    mand    boog 

tas    vuur    boot  

pijp    boom    bos 

mes    indiaan   vest 

 

 Het langste woord (Lange slang) 

bijl  masker    vest   deken 

schoenen boog     vredespijp geld 

tipi  totempaal    hoofdtooi dromenvanger 

pijp  rammelaar    cactus  pijl 

 

 Eerste – middelste – laatste woord (Letterrups) 

vuur  laarzen kano   wigwam schoenen ketting 

masker mes  ketting  cactus  totempaal rammelaar 

indiaan pijp  bijl   vest  geld  bijl 

 

vuur  kano  ketting  laarzen masker geld 

pijp  indiaan bijl   totempaal mes  vest 

bijl  pijp  dromenvanger indiaan kano  tipi 

 

totempaal boog  pijl   deken  kano  vest 

kano  schoenen mes   dromenvanger hoofdtooi totempaal 

schoenen tas  vuur   tipi  veer  adelaar 

 

 Eerste – middelste – laatste letter 

Tipi   bijl   kano 

Masker  vuur   adelaar 

Totempaal  pijl   indiaan 

Indiaan  boog   pijp 
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Kano   mes   cactus 

Bizon   boom   tipi 

 

 Alfabetisch principe 

Tijdens dit thema leer ik de volgende letters aan: 

I van indiaan 

B van bizon 

T van tipi 

P van paard 

 

Auditief taalbegrip: (Voorwerp dat bij het thema past) 

 

 Tegenstellingen 

De kano vaart snel   De kano vaart 

Het pad is smal   Het pad is  

De indiaan is groot   Het kind is 

De bizon rent hard   De bizon loopt 

In het dorp zijn weinig indianen In het dorp zijn                   indianen 

De tipi is nat    De tipi is  

Het opperhoofd is dik  Het opperhoofd is 

De kan met water is vol  De kan met water is 

De veer op de tooi is kort  De veer op de tooi is 

De indiaan gaat niet naar links maar naar…… 

De tent is niet open maar ……………… 

De indiaan klimt niet naar boven maar blijft ……………………… 

Bij het vuur is het niet koud maar …………………… 

  

 Een zin langer maken 

De wolf zoekt…………… 

De indiaan vaart…………… 

Het vuur is……………… 

De indiaan zit bij de ……………… 

De indiaan schiet met…………… 

In het indianendorp staan……………… 

De indiaan gaat…………… 

Boven het vuur hangt…………… 

 

 Goed of fout 

De indiaan rookt een hoofdtooi   Fout 

Het vuur is heet     Goed 

De medicijnman eet met een bijl   Fout 

De indiaan zit op een muis    Fout 

De indiaan vaart in een kano   Goed 

De indianenvrouw slaapt in een cactus  Fout 

De indiaan schiet met een lepel   Fout 
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Het opperhoofd is de baas    Goed 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Indianen  Amerika  Wapens 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

De kinderen krijgen de volgende activiteiten aangeboden: 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Grote woordkaarten 

 Indianennaam leren schrijven 

 Indianenboekje maken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


