Auditieve oefeningen bij het thema: helden
Boek van de week:

1; Max en de maximonsters
2; Mijn held
3; Kikker is een held
4; Wie is er hier het dapperst

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
H-e-ld
hel-den
win-nen
Pl-u-k
bat-man
vech-ten
B-a-ng
sol-daat
sol-daat
M-a-x
hand-boei
ri-dder
M-ui-s
kas-teel
har-nas
Ee-n-d
eer-lijk
snel-heid
Sl-i-m
ki-kker
si-re-ne

brand-weer-man
spi-der-man
me-ga- min-dy
po-li-tie
man-ne-tje
gruf-fa-lo
kle-ding-stuk

Auditief geheugen (Pipa Papagaai)
 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden
Ik ben een held
De politie vangt de boef
Joris vecht met een draak
De brandweer blust het vuur
Batman is heel sterk
Pluk heeft de lispeltuut
Spiderman maakt draden
De dokter maakt mij beter
Mega Mindy is heel slim
Ik trek mijn tand eruit
Pluk redt Duizeltje en de Krullevaar
Ik kan al fietsen
De ridder heeft een zwaard
De jonkvrouw wordt gered
 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden
De brandweer redt de kat uit een boom
De ridder rijdt op het grote witte paard
www.jufjanneke.nl

1

De politie vangt de boeven en sluit ze op
De tandarts trekt mijn tand en ik ben flink
Pluk rijdt met zijn rode kraanwagen weg
De ridder doodt de grote groene draak
De dokter opereert het kleine meisje Lies
Batman vangt de boze boef en sluit hem op
De brandweerman blust de brand met water
Ik ben gevallen en ik huil niet, ik ben flink
 Nazeggen van drie woorden
held - paard - zwaard
pet - held - agent
ridder - kasteel - schild
batman - Pluk - pet
brandweer - politie - held

spiderman - zwaard - held
helm - politie - boef
mega mindy - redden - boef
politie - auto - pet
boef - tandarts – cel

 Nazeggen van een cijferreeks
234
468
135
794
169
284
216
739
1479
2589
2145
2859
9531
6492
8534
3851

690
385
936
692
2548
9462
9821
3256

Auditieve analyse
 Woordstukjes: Hoeveel lettergrepen heeft dit woord? (Ko Klapper)
helden
batman
spiderman
politie
brandweer
ridder
redden
politieman
superheld
schieten
paarden
zwaarden
gevangenis
handboeien
Pluk
vechten
held
brandweerman
dapper
heldenmoed
heldendaad
 Hoeveel woorden zitten in de zin? Zet voor
De superheld is erg moedig
De politie vangt een boef
De brandweerman blust het vuur met water
Batman rijdt in een snelle auto
Mega Mindy is mijn superheld
Ik ben blij om een held te zijn
We hebben een boekenmarkt op school

elk woord een stap
Ik ben soms ook een held
Mijn papa/mama/oma/opa is mijn held
Spiderman maakt een web en vliegt
De ridder redt de prinses uit de kerker
Iedereen kan een superheld zijn
Mega Mindy draagt een roze pak
Mijn papa en mama lezen uit een boek
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 Reactiewoorden herkennen
held-zwaard-held-politie-ridder-held-paard-wapen-held-man-ridder-held-zwaard-held
held-ridder-pluk-held-brandweer-batman-held-mega mindy-held-dokter-kasteel-heldpolitie
held-pluk-kasteel-pluk-ridder-batman-held-spiderman-batman-held-kasteel-pluk-heldpluk
held- ridder-zwaard-held-held-ridder-politie-paard-held-ridder-held-paard-politieheld-zwaard
held-pluk-held-brandweer-batman-held-spiderman-held-brandweer-held-ridder-zwaard
held – dokter- tandarts- held - mama -papa -held - held - dokter - mama - held - papa
 Rijmen (Ria Rijm)
Held
paard
Bang
snel
 Het langste woord (Lange Slang)
Held
heldendaad
Kasteel
poort
Brand
brandweerman
Ridder
zwaard
Politie
superheld

flink
slim

Knap
Jonkvrouw
Politieagent
Web
Bang

medaille
slot
boef
spiderman
mannetje

(Letterrups)
 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord
helden
batman
spiderman
politie
brandweer
ridder
redden
politieman
superheld
schieten
paarden
zwaarden
gevangenis
handboeien
bang
vechten
held
brandweerman
dapper
moed
heldendaad
 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter
Held
moed
kasteel
Brand
boef
ridder
Zwaard
bos
boef
Mega Mindy
web
bos
Batman
man
super
 Alfabetisch principe
Bij dit thema leer ik de volgende letters aan:
S van superheld, superman
H van held
B van bang, brandweer, boos
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Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past)
 Een zin langer maken
Een ridder………………………
Batman redt de ………………………
Mega Mindy is een…………………………
De brandweerman rijdt…………………………
De politie vangt……………………………
Je bent een held als…………………
Ik ben een ………………………………
De dokter werkt in een ziekenhuis en………………………
Een held is………………………………
Als er iets ergs gebeurt, bel ik …………………………
Ik help altijd als ……………………………
Mijn papa is…………………
Mijn mama doet………………………………
Mijn Superheld is ……………………………………
 Woorden noemen bij een bepaalde categorie
Helden
Helpen
Supersterren

Super

 Tegenstellingen
Een ridder is niet zwak, maar……………
Een politieauto rijdt niet langzaam, maar ………………
Pluk is geen meisje maar, een…………………
Spiderman is geen spin, maar een…………………
De politieagent is oud, maar ik ben…………………
Mega Mindy is geen man, maar een……………………
De ridder is snel, maar ik ben………………
De brandweerman is niet dik, maar………………
Pluk is niet oud, maar………………
De dokter is niet groot, maar…………………
De tandarts heeft niet veel haar, maar………………………
Ik ben niet bang, maar……………………………
Als ik iets ergs zie, loop ik niet door maar ga ik ……………………
 Goed of fout?
Een ridder rijdt in een brandweerauto
Pluk heeft een rode kraanwagen
De tandarts trekt mijn kies
De politie vangt de boef
Batman is een meester
Mega Mindy is een man
De politie gaat achter lieve mensen aan
Als er brand is bel je de brandweer
Pluk woont in het bos
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Een ridder rijdt in een auto
Een ridder heeft een zwaard en een schild
Ik ben soms ook een superheld

fout
goed
goed

 Maak een zin van het volgende woord
held - helm - ridder - zwaard - boei - brandweer - paard - cel - dokter
wapen - redden - ridder - politie - sterk - dapper - bang - moedig - medaille

Functies geschreven taal (pennenbak)




Woordenboek en woordkaarten
Heldenboek maken
Woorden natypen op de computer

(Met dank aan Cathrien Groeneveld)
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