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Auditieve oefeningen bij het thema: de vijver 
 

Boek van de week: 

1;  Kikkers (ontwikkeling van een kikker) 

2; Eenden  (informatieboek) 

3; Kikker en het water (verteltafel) 

4; In de sloot (informatieboek) 

5; Bommes 

6; Het ei 

 

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 

ee-nd   wa-ter   kik-ker-dril 

f-uu-t   vij-ver   kik-ker-vis-jes 

sl-oo-t   kik-ker  dik-kop-jes  

w-oe-rd  kui-ken  wa-ter-juf-fer 

g-an-s   rei-ger  ha-ge-dis 

zw-aa-n  ke-ver   ste-kel-baar-sje 

t-o-r   vis-sen  sa-la-man-der 

sl-a-k   vis-net   aal-schol-ver 

vlo   heng-el  li-bel-le 

kr-oo-s  vlin-der  schaat-sen-rij-der-tje 

r-ie-t   stei-ger  wa-ter-hoen 

l-i-s   bank-je  wa-ter-le-lie 

pl-o-mp  zu-ring  ra-non-kel 

v-i-s   pa-ling   rom-mel 
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Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Er springt een kikker in de vijver 

Het water is mooi schoon 

De kikker zit op een steen 

Er drijft kikkerdril in het water 

Ik heb brood meegenomen 

De gans komt een stukje brood halen 

Er zwemmen eenden in de vijver 

Er is ook een eend met kuikens 

De kuikens zwemmen achter hun moeder aan 

In het water zwemt een woerd 

De woerd heeft een groene kop 

Langs de vijver staat het riet 

In het water kwaken de kikkers 

Er zit een kikker op een lelieblad 

 

De woerd heeft een krul in zijn staart 

De eenden halen een stukje brood van het grasveld af 

In het water zwemmen eenden tussen de rommel 

Je mag geen rommel in het water gooien 

Gooi alle afval in een prullenbak, dan blijft alles schoon 

De fuut heeft twee jongen op zijn rug zitten 

Er zit veel kroos in de vijver en de eenden zwemmen ertussendoor 

De aalscholver heeft zijn vleugels uitgespreid om te drogen 

Ik vis met een hengel en een visnet 

Er zit een vis aan het haakje en ik maak hem gauw los 

Er zwemt een waterhoentje door het water van de vijver 

De waterlelie heeft prachtige roze bloemen en groene bladen  

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Fruit hond ogen water 

Dorst bessen foto visite 

Huilen bord glas beter 

Jas pyjama sap bloemen 

Kom  honger melk koek 

Koets   kroon auto potje 

Paard bed sinaasappel prins 

Rijk  recept trap vlag 

Foto hoed fruit handdoek 

Taart   feest  munt beeld 
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 Nazeggen van een cijferreeks 

165   4874   68352   284576 

843   3754   48674   237563 

625   5836   83754   368396 

938   2642   83757   683763 

924   2153   52745   827451  

746   8285   25782   837028 

935   1578   38275   198432 

385   1842   02748   828537 

 

Auditieve analyse 

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

eend   water   kikkerdril 

fuut   vijver   kikkervisjes 

sloot   kikker   dikkopjes  

woerd   kuiken   waterjuffer 

gans   reiger   hagedis 

zwaan   kever   stekelbaarsje 

tor   vissen   salamander 

slak   visnet   aalscholver 

vlo   hengel   libelle 

kroos   vlinder   schaatsenrijdertje 

riet   steiger  waterhoen 

lis   bankje   waterlelie 

plomp   zuring   ranonkel 

vis   paling   rommel 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Ik loop langs de sloot 

De sloot heeft veel riet 

Er zwemt een eend in de sloot 

In het water zwemt ook een zwaan 

Er zit een kikker op een blad 

Het is mooi 

Ik ga een vis vangen met een hengel 

Er zwemt een fuut met een jong op zijn rug 

De slak kruipt langs de vijver 

Ik ga op een bankje zitten 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Eend-ei-eend-zwaan-eend-eend-riet-kikker-zwaan – eend-kroos-riet-eend-ei 

Zwaan-zwaan-riet-kikker-eend-zwaan-zwart-riet-kroos-zwart-zwaan-ei-eend 

Riet-zwaan-eend-kuiken-riet-riet-gans-riet-riet-eend-kikker-fuut-riet-zwaan 

Fuut-tor-gans-fuut-riet-tor-fuut-fuut-ei-eend-fuut-zwaan-eend-fuut-fuut 

Gans-tor-eend-gans-fuut-zwaan-tor-fuut-gans-gans-eend-vis-fuut-gans-riet 
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 Reactieletters herkennen 

k   l   m   k   s   m   p   k   r   s 

m  s   k   s   p    r    k   p   s   l 

p   n    r   r   m   s    l    r    k  p 

k   s    m  p  s    m   l    k   r  m 

l    k    p   l   m   s   p   l     r   s 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Welke woorden rijmen op: 

Sloot   kikker   eend   kroos 

Zwaan   water   tor   slak 

Riet   lis   kuiken   steiger 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Eend  eendenei   tor   libelle 

Vijver  fuut    hagedis  kuiken 

Sloot  kikker    kikker   kikkerdril 

Vissen  vishengel   eendenkuiken  kuiken 

Riet  visnet    kikkerdril  kikker 

Bank  steiger   kikker   dikkopje 

 

 De langste zin 

De eend zwemt    De eend zwemt naar de steiger 

De fuut heeft een jong op zijn rug  De fuut zwemt 

Het water is mooi helder   Er staat riet 

De eend heeft wel vijf kuikens achter zich aan zwemmen 

De eend heeft kuikens 

De kikker zit op een blad   Ik vis met een vishengel en een visnet 

Er staat een bank    Ik zit op de bank bij het water 

Er ligt heel veel kroos op het water De eend zwemt door het kroos 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Eend – fuut – zwaan   tor – vlo – slak 

Lelie – lis – plomp   eend – woerd – kuiken 

Kikker – kikkerdril – dikkopje vis – hengel – beet 

Kroos – riet – lis   bank – steiger – vissen 

Sloot – vijver – plas   fuut – vis – sloot 

Reiger – kuiken – kikker  kever – tor – stekelbaarsje 

Aalscholver – reiger – paling kuiken – eend – kikkerdril 

Waterhoen – zuring – paling  bankje – zitten – zon 

Eend – kikker – zwaan  fuut – kuiken – zwaan 

Bank – steiger – visnet  kroos – riet - plomp 
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 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Eend    tor   rommel 

Sloot    fuut   hagedis 

Vlo    vis   fuut 

Plomp    riet   slak 

Woerd    lis   hengel 

Riet    geel   plomp 

 

 Alfabetisch principe 

Bij dit thema biedt ik de volgende letters aan: 

 V van vijver en vissen 

 S van sloot, steiger, slak, salamander, schaatsenrijdertje 

 K van kikker, kikkervisje, kuiken 

 Ee van eend 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De eend zwemt………………… 

In de vijver ligt een …………………………… 

Ik sta op de steiger en ik ga …………………………… 

De kikker gaat ………………………………………… 

In het riet ……………………………………… 

Midden op het water zwemt een …………………………… 

Ik zit op een bakje en zie…………………………………… 

Op de rug van de fuut zit een…………………………………… 

Als ik met brood langs de vijver sta, komen er …………………………………………… 

Ik loop om de …………………………………… 

Aan mijn hengel hangt een …………………………………… 

Ik vis een ……………………………………… 

De zwaan……………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Water    Vijver    Zomer/lente 

Zwemmen   Waterdieren   Vissen 

 

 Tegenstellingen 

Het water is niet schoon maar ………………………………………………………………vies 

De eend zwemt niet hard maar ………………………………………………………………zacht 

De nek van de zwaan is niet kort maar ……………………………………………………lang 

De kikker is niet droog maar ………………………………………………………………………nat 

Op het bankje zitten niet veel maar …………………………………………weinig mensen 

Mijn hengel is niet lang maar ……………………………………………………………………kort 

Het riet is niet laag maar …………………………………………………………………………hoog 

Het water is niet licht van kleur maar ………………………………………………donker 

De gans zwemt niet naar links maar naar …………………………………………rechts 
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In het nest zitten niet weinig maar …………………………………………………………veel eieren 

De fuut is niet oud maar ……………………………………………………………………jong 

Het water van de vijver is niet zout maar …………………………………………………zoet 

Het kuiken zwemt niet voor maar ……………………………………………………………achter 

De sloot is niet breed maar …………………………………………………………………smal 

Het water is niet warm maar …………………………………………………………………koud 

 

 Goed of fout? 

Een woerd is een mannetjeskikker    Fout 

Water is blauw      Fout 

Een eend heeft een blauw stukje aan de zijkant  Goed 

Een woerd heeft een krul aan zijn staart   Goed 

Er zijn groene en bruine kikkers    Goed 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

 

 In de klas maken we een woordveld van wat we al weten en wat we nog willen weten. 

 Woordkaarten en een woordenboek over de vijver 

 


