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Auditieve oefeningen thema: theater 
 

Boek van de week: 

1; Angelina Ballerina; muziektheater en pop-up boek 

2; De verkleedkist; Dick Bruna 

3; Hoe word ik een ballerina 

4; Nijntje danst; Dick Bruna 

5; Poppentheater; Kijkdoos 

6;Tik, tik, wie ben ik; Betty Sluyzer  

 

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 wat er in het boek zou kunnen staan? 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese  (Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

d-a-ns   gor-dijn  the-a-ter    dans-voor-stel-ling 

z-a-ng   mu-ziek  po-di-um   kle-ding-stuk-ken 

l-i-ch-t  ge-luid   mu-si-cal   mu-zi-kan-ten 

s-p-e-l   zin-gen  op-tre-den   pop-pen-the-a-ter 

p-o-p   spot-licht  mi-cro-foon   to-neel-spe-ler  

z-aa-l   de-cor   goo-che-len   licht-tech-ni-cus 

l-a-mp   dan-ser  ver-kle-den   gar-de-ro-be 

st-oe-l   kas-sa   re-gis-seur   en-tree-be-wijs 

l-ie-d   mas-ker  kleed-ka-mer   pop-pen-spe-ler 

b-o-x   ap-plaus  mime-spe-ler   de-cor-bou-wer 

st-u-k   to-neel  voor-stel-ling   to-neel-schrij-ver 

sch-mi-nk  bal-let   di-ri-gent   or-kest-le-den 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Ik ga dansen    Ik ga mij verkleden 

Het licht is aan   Er staat een rij voor de kassa 

Het gordijn is open   Het toneelstuk is erg spannend 

Het podium is groot   Het orkest speelt een muziekstuk 

De danser danst erg mooi  De goochelaar haalt iets uit zijn hoed 

Het decor is prachtig  In de kleedkamer hangen kostuums 
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Ik heb erg mooi gedanst en krijg nu applaus 

De mimespeler praat niet maar speelt goed toneel 

In het poppentheater zie je een leuke voorstelling 

Voor het entreebewijs moet je veel geld betalen 

De lichttechnicus zorgt voor de lampen boven het podium 

Het gordijn gaat open en de voorstelling gaat beginnen 

De artiesten worden eerst geschminkt door de grimeur 

Ze hebben mooie kostuums aan gedaan voor de voorstelling 

De zanger zingt een prachtig lied over een mevrouw 

De balletgroep heeft een mooie dans laten zien aan het publiek 

Het publiek gaat staan bij het applaus en klapt lang 

In de garderobe hangen heel veel jassen bij elkaar 

 

Auditieve discriminatie 

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

Licht  gor-dijn  the-a-ter    dans-voor-stel-ling 

Zang  mu-ziek  po-di-um   kle-ding-stuk-ken 

Dans  ge-luid   mu-si-cal   mu-zi-kan-ten 

Mime  zin-gen  op-tre-den   pop-pen-the-a-ter 

Truc  spot-licht  mi-cro-foon   to-neel-spe-ler  

Pop  de-cor   goo-che-len   licht-tech-ni-cus 

Spot  dan-ser  ver-kle-den   gar-de-ro-be 

Grime  kas-sa   re-gis-seur   en-tree-be-wijs 

Jurk  mas-ker  kleed-ka-mer   pop-pen-spe-ler 

Lamp  ap-plaus  mime-spe-ler   de-cor-bou-wer 

Stoel  to-neel  voor-stel-ling   to-neel-schrij-ver 

Lied  bal-let   di-ri-gent   or-kest-le-den 

Zaal  schmink-en  mu-ziek-stuk   ge-luids-tech-niek  

Schmink or-kest  goo-chel-truc   kas-sa-per-so-neel 

Jas  gri-meur  to-neel-stuk   kos-tuum-ont-werp  

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Het licht gaat uit 

Ik kleed me mooi aan 

Ik  maak muziek op de trom 

Ik speel in een orkest 

Op het podium doe ik een dans 

Eerst wordt ik geschminkt 

Ik snap niets van die truc 

In het theater is het erg druk 

Het gordijn is nog dicht 

Ik koop een kaart bij de kassa 

Mijn jas hangt in de garderobe 

Er klinkt luid applaus 
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 Reactiewoorden herkennen 

Muziek – geluid – muziek – box – muziek – dans – gordijn – muziek – muziek – mime  

Toneel – podium – gordijn – podium – toneel – theater – toneel – geluid – toneel - toneel 

Gordijn – open – dicht – gordijn – podium – gordijn – toneel – open – gordijn – gordijn  

Zingen – applaus – zingen – zanger – zangeres – zingen – podium – zingen – gordijn  

Dans – ballet – dans – dans – toneel – dans – jurk – danseres – dans – podium - dans 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Bedenk rijmwoorden op: 

Dans   toneel   muziek  zingen 

Geluid   grimeur  spotlicht  gordijn 

   

 Het langste woord (Lange Slang) 

Muziek  muziektheater  decor   decorbouwer 

Dansvoorstelling ballet    muziekstuk  orkest 

Dans   voorstelling   dicht   theatergordijnen 

Poppenspel  pop    poppenkastpop speler 

Lamp   lichttechniek   toneel   voorstelling 

Optreden  applaus   entreebewijs  kassa 

   

 De langste zin 

Ik treed op    Het was een mooi optreden 

Het toneelstuk is afgelopen  Er klinkt applaus 

Ik dans in het ballet   De dansers hebben prachtige kostuums aangetrokken 

Op de stoelen staan nummers Ik ga zitten 

De speler heeft een pop  In het poppentheater zijn veel poppen 

De voorstelling is erg mooi  Ik geef applaus 

De zanger staat in de spot  Er zijn veel mensen bij de voorstelling gekomen 

 

 Maak het woord langer 

Muziek dans       geluid     licht pop   toneel          ballet 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Dans – toneel – gordijn  applaus – open – dicht 

Lamp – spot – licht   geluid – box – techniek 

Ballet – dans – kassa   pop – theater – voorstelling 

Zingen – optreden – concert musical – toneel – applaus 

Gordijn – podium – toneel  orkest – muziek – geluid 

Kassa – kaartje – geld  masker – kostuum – verkleden 

Script – toneel – stuk  regisseur – speler – toneel 
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 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Dans   pop   toneel 

Theater  box   techniek 

Kassa   lied   masker 

Lamp   zaal   dans 

Stoel   zit   kostuum 

Ballet   pak   gordijn 

Muziek  jas   applaus 

 

Alfabetisch principe 
De letterrups leert de volgende letters:  

t; theater, toneel, techniek, toneelschrijver 

d; dans, dansers, danseressen, decor 

m; muziek, musical, muzikanten, mimespeler, masker, mimiek 

p; poppentheater, poppen, poppenspel poppenspeler, podium 

g; geluid, geluidstechnicus, goochelen, goochelaar, gordijn 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Op het podium staat …………………………………… 

Ik zit op ………………………………… 

Achter het gordijn zie je ……………………………………… 

De goochelaar ………………………………………… 

Ik heb het masker op van een ……………………………………… 

Je hoort in het theater ……………………………………… 

In het poppentheater …………………………………………… 

Ik draag het kostuum van ………………………………………………… 

De muzikant ………………………………………… 

In het orkest ……………………………………………… 

De toneelschrijver …………………………………………… 

In de garderobe hangen …………………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Podium    Orkest   Poppentheater 

Muzikant    Verkleden   Garderobe 

 

 Tegenstellingen 

In de zaal zitten niet weinig maar ……………………………………… mensen 

Het orkest speelt niet zacht maar ………………………………………… 

De zaal is niet vol maar …………………………………… 

De cabaretier praat niet snel maar ………………………………………… 

Het kostuum is niet dik maar………………………………………… 

Ik heb het niet warm maar ……………………………………… 

De toneelspeler is niet klein maar……………………………………… 

Ik speel dat ik het eten niet lekker maar …………………………………vind 
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Ik zit niet ver maar ………………………………………………………het podium 

Het gordijn is niet open maar ………………………………………… 

Ik zit niet beneden in de zaal maar ………………………………………op het balkon 

De geluidsbox klinkt niet hard maar ……………………………… 

Het is in de zaal niet licht maar …………………………………… 

De ene danser danst links en de ander …………………………………………… 

Ik zit niet voor maar ……………………………………………in de zaal 

Veel mensen zijn niet oud maar …………………………………… 

Voor mij zit iemand die niet een lage maar een ……………………………………hoed op heeft. 

Ik vind de kunst niet ongevaarlijk maar ………………………………………… 

De voorstelling begint niet vroeg maar ………………………………………… 

 

 Goed of fout? 

In het programmaboekje staat wanneer ik naar school moet  Fout 

De goochelaar goochelt een konijn uit de hoed    Goed 

In de zaal zitten veel muizen      Fout 

In het theater zijn veel optredens     Goed 

In het poppentheater speelt een poppenspeler    Goed 

De balletdanseres danst op het podium     Goed 

De presentator houdt de geluidsbox vast     Fout 

De microfoon gebruik je om te verkleden     Fout 

 

 Ik sta in het theater en ik zie…… 

Een goochelaar, een balletdanseres, een muzikant, een artiest, een zanger, een 

zangeres, een dirigent, een toneelspeler, een musicalster, een mimespeler, etc. 

 

 Wat betekenen de volgende woorden? 

Toneelspeler   podium  decor   garderobe 

Geluidstechnicus  presentator  goochelaar  grimeur 

Rekwisiteur   mimespeler  lichttechnicus toneelschrijver 

Staande ovatie  soufleur  kostuums  publiek 

Coupeuse   draaiboek  regisseur  coulissen 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

In het taalkastje liggen woordenboeken over het theater, woordkaarten en bladen waar 

kinderen zelf een kostuum kunnen ontwerpen, een toneelstuk kunnen bedenken en 

uittekenen, een poppenspel kunnen bedenken of een muziekstuk kunnen schrijven. 

 

 

 


