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Auditieve oefeningen bij het thema: piraten 
 

Boek van de week: 

1; Woeste Willem 

2; Bij de piraten 

3; Piraten; informatieboek 

4; Aadje Piraatje 

 

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? 

 Kun je ook zien wie het boek geschreven/getekend heeft? 

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

 Wat staat er in het boek? Verhaal – zinnen – woorden – letters. 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

b-oo-t   pi-raat   pa-pe-gaai 

st-ee-k  schat-kist  munt-stuk-ken 

b-aa-rd  ka-non   re-ddings-boei 

m-a-st   ei-land   ka-non-nen 

g-ou-d   ket-ting  ver-re-kij-ker 

h-aa-i   an-ker   pi-ra-ten-schip 

vl-a-g   kom-pas  schat-ei-land 

vl-o-t   oog-lap  vuur-to-ren 

r-i-ng   roei-boot  zee-ro-vers-hol 

 

Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Ik vaar weg 

Ik ben een piraat 

De papegaai zegt lorre 

De schatkaart is groot 

Ik heb een pofbroek aan 

Ik zit op een vlot 

Ik vecht met het zwaard 
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Ik kijk door mijn verrekijker 

De piraat heeft een piratenhoed op 

In de schatkist zitten gouden geldstukken 

In de zee zwemt een grote haai 

Op het tropisch eiland staan veel palmbomen 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De piraat klimt via het want in het kraaiennest 

De schatkist zit vol sieraden en goudstukken 

In de verrekijker ziet de piraat een groot schip 

Het schip vaart hard doordat er veel wind in de zeilen komt 

Het schip heeft het anker uitgegooid en ligt stil 

De piraat heeft een grote scheur in zijn broek 

In de zee zwemmen heel veel vissen rond 

De piraat zit aan dek met een hengel en een visnet 

De piraat vecht met een matroos en pakt de ketting af 

Op het kompas kan de piraat zien waar hij heen moet 

Op het vlot zitten wel tien piraten te wachten 

De piraten roeien in hun roeiboot snel naar het grote schip toe 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Mat               paard          pen           boek 

Schrift          deur             krijt           juf 

Kring            verf              tijd            blok 

Raam          pot                zand        geld 

Kwast          fles               bel           tas 

 

Tafel            jarig               papier            puzzel 

Puzzel           meester         schrijven        kinderen 

Lezen          vissen             lokaal             telefoon 

Zandbak      bouwhoek       schoolbord      weegschaal 

Potlood        bureau           schaar            traktatie 

  

 Welk woord is hetzelfde? 

water  water  boot                         haai haai dolk zwaard 

schip haven schip       ring goud goud ketting 

varen rijden varen    geld schat schat kist 

roer roer mast    knoop broek laars knoop 

munt broek munt   ketting munt boot ketting 

mast mast baard   eiland ring vlag ring 

 

 Welk woord ontbreekt 

schip       vlot      huis     boom 

                 vlot     huis     boom 
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neus         fles      deksel    kist 

neus         fles                kist 

 

haai      tand     oor      staart 

haai      tand     oor   

 

stok     ring      leeuw    piraat  

stok                leeuw    piraat  

 

Auditieve discriminatie 

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

boot   piraat   papegaai 

steek   schatkist  muntstukken 

baard   kanon   reddingsboei 

mast   eiland   kanonnen 

goud   ketting  verrekijker 

haai   anker   piratenschip 

vlag   kompas  schateiland 

vlot   ooglap   vuurtoren 

ring   roeiboot  zeerovershol 

fles   pistool   geldstukken 

zeil   hengel   palmboom 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

De boot is bruin 

Pas op voor de wind 

Mijn vlot is stuk 

Kees zoekt de schat 

In de zee zwemt een vis 

De ring is van goud 

Ik zwem naar de kant 

De vlag staat op de mast 

Het zeil staat strak in de wind 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Piraat – vlot – zee – piraat – water – dolk – piraat – schip – piraat 

Schip – eiland – water – schip – zeil – schip – mast – schip – anker - schip 

Vlot – kompas – vlot – mast – ring – vlot – ketting – laarzen – vlot 

Schat – mast – schat – schip – piraat – schat – schat – ring – schat – boot 

Haai – vlag – goud – haai – ring – haai – schat – piraat – vlag – haai - vis 

 

 Reactieletters herkennen 

 g    r    s    t    p    l    g    m    b    g 

 n   s    l    oo    s    m    p    s    t    g 

 k    l    p    s    aa    p    n    g    p    ee 
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 oo    ee    aa    ie    oo    a   i    oo    oe    ui 

 e     i    k   m    g    m    r    t    i    au   m 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Zoek rijmwoorden op: 

Boot    mast     roer   schip 

Piraat  haai  vlag  schat 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

lamp   knipperlicht   langzaam   snel 

kanonnen  dolk    palmboom   mast 

piraat   haai    goud    geldstukken 

ring   kraaiennest   piratenschip   ooglap 

schip    piratenschip   schat    schatkaart 

broek   pofbroek   schat   schatkist 

been  kompas   roei    roeispaan 

eiland  schateiland   roei   roeiboot 

nest   kraaiennest   goud    goudstukken 

vis  visser   vis   visnet 

 

 De langste zin 

De boot vaart    De boot vaart op de zee 

Op de schatkaart staat een kruisje Waar is de schat? 

Ik roei in de boot    De roeiboot ligt aan een touw aan de kant 

Er zitten goudstukken in de kist  Ik zie goudstukken 

De ring is mooi    Op de ring zit een diamant 

De piraat klimt    De piraat klimt naar het kraaiennest 

In de visnet zit heel veel vis  Het visnet is leeg 

De piraat ziet een haai zwemmen  Haaien zijn gevaarlijk 

� 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

vlot – mast – anker    knoop – laars - broek 

kompas – zeil – roer    oog – oor - baard 

wind – regen – zon    ketting - papegaai – verrekijker 

haai – vis – schelp    octopus – koraal – spons 

piraat – mast – boot   schat- kist – goud 

ring – goud – schat   vis – net – boot 

eiland – schat – mast   mes – vuur – palm 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Baard   boot   mast 

Goud   zeil   oor 

Ring   vis   kompas 

Fles   been   vlag 
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Schip   goud   schip 

Vis   net   zee 

 

 Alfabetisch principe 

Ik doe de volgende letters in een laatje: 

P van piraat, piratenschip 

B van boot 

Z van zee, zeerover 

S van schatkist, schat, schateiland 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De piraat kijkt … 

In de schatkist zit … 

In de zee zwemt … 

In het visnet zit… 

De piraat staat… 

Op het schip staat een… 

Op de vlag staat… 

Het touw zit aan een … 

Op de schatkaart staat… 

Op het onbewoonde eiland zie je … 

De piraat lust graag … 

In de fles zit … 

Door de verrekijker ziet de piraat … 

Het schip vaart … 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Piraten  Boten   Zee 

 

 Tegenstellingen 

Het schip vaart niet langzaam maar … 

In de schatkist zit niet weinig goud maar… 

De doodskop is niet zwart maar … 

De schatkist is niet vol maar… 

De piraat is niet dun maar… 

De mast is niet kort maar … 

In de hut is het niet koud maar … 

De boot is niet ver maar … 

Het eten smaakt niet lekker maar … 

In de boot is het niet licht maar … 

De visnetten zijn niet licht maar … 

Het schip vaart niet naar rechts maar naar … 

De kapitein staat niet voor op het schip maar … 

Op het dek is het niet droog maar … 
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Op het dek is het niet schoon maar … 

Deze matroos is niet de oudste maar de … 

De deur staat niet open maar is … 

 

 Goed of fout? 

 

De piraat heeft een overal aan     fout 

In de schat zitten gouden ringen     goed 

De orka zwemt in de viskom     fout 

Ik kijk door de verrekijker en ik zie alles verder weg  fout 

Op een onbewoond eiland wonen veel mensen   fout 

Is het vlot te zwaar, dan kan het gaan zinken   goed 

De piraat heeft een gestreept T-shirt en een pofbroek aan goed 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

Om de kinderen te leren dat geschreven taal een functie heeft, zijn er de volgende 

opdrachten: 

 Woordveld 

 Woordkaarten en een woordenboek 

 Schatkaarten om zelf te tekenen 

 Woorden om na te typen op de computer 

 

 

 


