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Auditieve oefeningen bij het thema: 
 

Boek van de week: 

1; Lars de IJsbeer 

2; De Noordpool en de Zuidpool 

3; De ijsbeer 

4; Pit de Pinguïn 

 

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 

IJ-s   ig-lo   sneeuw-vlok-ken 

S-nee-uw  pin-guïn  we-reld-bol 

W-o-lf   wa-lvis   ka-ri-boe 

Sl-ee   in-uït   pa-pe-gaai-dui-ker 

K-ou-d   Noord-pool  be-vro-ren 

V-i-s   Zuid-pool  Es-ki-mo 

H-o-l ijs-berg   ijs-schot-sen 

V-a-cht   ijs-beer  Ant-arc-ti-ca 

J-a-s  pool-vos  ijs-bre-ker 

Sj-aa-l  ka-jak   on-der-zoe-ker 

M-u-ts  smel-ten   

L-aa-rs vrie-zen 

W-i-t  bont-muts 

 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

In de iglo zit een inuït 

Hij heeft vissen gevangen 

Over het ijs loopt een ijsbeer 
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De ijsbeer heeft honger 

Hij lust wel een visje 

De inuït zit in een kajak 

De poolhonden trekken de slee 

Op de Zuidpool zijn onderzoekers 

Pinguïns leven op de Zuidpool 

Op de Noordpool is het koud 

Op de Zuidpool is het nog kouder 

In het ijs zit een wak 

De ijsbreker breekt het ijs 

 

De ijsbeer duikt in het water om een vis te vangen 

De poolhonden rennen met een slee over het ijs 

De ijsberen zitten in een hol van sneeuw 

IJsberen hebben een dikke, witte vacht 

De Inuït heeft een dikke jas aangetrokken 

De Zuidpool is bevroren land met zee eromheen 

De Noordpool is bevroren zee met land eromheen 

De pinguïns lopen naar het water toe om te duiken 

Als ik het koud heb, kleed ik me dik aan 

Ik doe een mooie, dikke bontmuts op om mijn oren warm te houden 

De ijsbreker breekt het ijs van de zee en maakt een vaargeul 

Er komen heel veel sneeuwvlokken naar beneden 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Doos  raam  poes  wit 

Sjaal  deur  oor  rood 

Zwart  pan  vork  hond 

Vacht  ijs  beer  mand 

Bont  muts  jas  sjaal 

Slee  ijs  deur  wak 

Wind  koud  boom  tak 

Stip  vos  hol  koud 

Uil  bos  nacht  muis 

Wak  deur  hol  ijs 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Iglo    ijsbeer  ijsbeer 

IJs    schots   ijs 

Sneeuw  sneeuw  ijs 

Jas   das   jas 

Hol   iglo   iglo 

Vos   hol   hol 

Wit   jas   wit 

Muts   muts   das 
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 Welk woord ontbreekt 

Doos  raam  poes  wit 

Doos    poes  wit 

 

Sjaal  deur  oor  rood 

Sjaal  deur    rood 

 

Zwart  pan  vork  hond 

Zwart  pan  vork   

 

Vacht  ijs  beer  mand 

  ijs  beer  mand 

 

Bont  muts  jas  sjaal 

Bont    jas  sjaal 

 

Slee  ijs  deur  wak 

Slee  ijs    wak 

 

Wind  koud  boom  tak 

Wind  koud  boom   

 

 

 Nazeggen van een cijferreeks 

1234   5867   9712 

2645   2856   9234 

1872   9453   9234  

9856   3654   9763 

9354   5274   8352 

9275   1632   3547 

7563   9486   8347 

 

Auditieve analyse 

 Woordstukjes: Hoeveel lettergrepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 

IJs   iglo   sneeuwvlokken 

Sneeuw  pinguïn   wereldbol 

Wolf   walvis   kariboe 

Slee   inuït   papegaaiduiker 

Koud   Noordpool  bevroren 

Vis   Zuidpool  Eskimo 

Hol ijsberg   ijsschotsen 

Vacht   ijsbeer  Antarctica 

Jas  poolvos  ijsbreker 

Sjaal  kajak   onderzoeker 
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Muts  smelten   

Laars vriezen 

Wit  bontmuts 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Ik loop in de sneeuw 

De ijsbeer loopt naar zijn hol 

Het is koud  

Ik heb een jas aan 

Op mijn hoofd staat een warme muts 

In het ijs zit een wak 

Het waait hard over het ijs 

Het vacht is erg dik 

De slee gaat heel hard 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op: 

ijs    sneeuw  koud   warm 

ijsbeer  jas   wit   vos 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Sneeuw  sneeuwschuiver  pinguïn   hol 

IJsbreker  boot    beer   ijsbeer 

Slee   sledehond   koud   Eskimo 

Wak   vissen    walvis   vis 

Vos   poolvos   ijsbeer  sneeuwvlokken 

Vis   Noordpool   Zuidpool  jas 

    

 De langste zin 

Ik loop in de sneeuw   Ik schuif de sneeuw met de sneeuwschuiver weg 

De ijsbeer zwemt in het water De pinguïn zwemt 

Op de Noordpool is het koud Op de Zuidpool is het nog kouder 

De slee gaat hard   De slee gaat hard over het ijs 

Ik heb me goed aangekleed  Het is koud 

Ik maak een iglo van sneeuw Er ligt veel sneeuw 

De walvis zwemt om de ijsberg heen De pinguïn zwemt heel hard 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Iglo   ijs   ijsbeer 

Jas   muts   sjaal 

Walvis   vis   orka 

Koud   warm   ijs 

Slee   wit   koud 
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IJs   sneeuw    iglo 

IJsbeer  ijsmuts   ijs 

Jas   wanten   sjaal 

Boot   water    ijs 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

IJs   vis   walvis 

Jas   hol   kajak 

Muts   jas   Noordpool 

Laars   koud   ijsbeer 

Sneeuw  beer   eskimo 

Hol   vos   vacht 

Kajak   pool   iglo 

Iglo   sjaal   ijsberg 

Vis   wak   hengel 

 

 Alfabetisch principe 

Tijdens dit thema leer ik de volgende letters aan: 

IJ van ijsbeer, ijs, ijsberg, ijsschots 

I van inuït, iglo, in 

P van polen. poolvos, pinguïn 

W van warm 

K van koud, kajak, kariboe 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De ijsbeer loopt ………………………………… 

De pinguïn gaat …………………………………… 

De inuït zit ………………………………………… 

Op de Noordpool …………………………………… 

Op de Zuidpool ……………………………………… 

Als het koud is dan ……………………………………… 

Op het ijs…………………………………………… 

Als ik op de slee zit, dan ………………………………………… 

Ik ga vissen in ………………………………………… 

Aan mijn hengel zit ……………………………………… 

In de iglo zit …………………………………… 

Een ijsbeer lust graag ………………………………… 

Als ik het koud heb dan …………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Sneeuw   winter    koud 

Dieren    ijs    winterkleren 
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 Tegenstellingen 

In Afrika is het warm, op de Noordpool is het …………………………………koud 

Mijn jas is niet dun maar ………………………………………dik 

Sneeuw is niet zwart maar ……………………………… wit 

De walvis is niet klein maar ……………………………………… groot 

De honden gaan niet achter maar ………………………………… voor de slee 

De inuït is niet jong maar …………………………………oud 

Het is buiten niet licht maar ………………………………………donker 

De Noordpool is niet dichtbij maar …………………………………………… ver weg 

De ijsberg is niet laag maar ……………………………………… hoog 

Het water is niet zoet maar …………………………………zout 

Een ijsberg is niet ongevaarlijk maar …………………………………………gevaarlijk 

De slee gaat niet snel maar …………………………………………… langzaam 

De pinguïn gaat niet naar boven maar glijdt naar …………………………………… beneden 

In de iglo is het niet nat maar ……………………………………droog 

De ijsbeer zit niet voor maar …………………………………achter het hol 

Het is niet laat maar ……………………………… vroeg 

 

 Goed of fout? 

Op de Noordpool is het lekker warm    Fout 

Een ijsbeer heeft een bruine vacht    Fout 

In een iglo is het lekker warm     Goed 

De Inuït wonen in een gewoon huis     Goed 

Om te kunnen vissen moet je een gat in het ijs hakken  Goed 

Pinguïns komen de ijsberen wel eens tegen   Fout 

IJsberen wonen op de Zuidpool     Fout 

Als ik het koud heb, doe ik mijn jas uit    Fout 

Een bontmuts is lekker warm     Goed 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Woorden natypen op de computer 

 Boeken lezen over het thema 

 


