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Auditieve oefeningen bij het thema: 
 

Boek van de week: 

1;  De gele ballon 

2; Spiegeltje Rondreis 

3; Reuzenatlas 

4;  

 

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 

 
boek wereld kinderen 

rond mensen reiziger 

land bergen wereldbol 

zee woestijn continent 

warm samen Europa 

vlag boeken Australië 

koud iglo Amerika 

licht noordpool Amerikaan 

grens tijger identiteitskaart 

blank zuidpool Afrika 

bruin aarde eilanden 

bos chinees regenwoud 

huis oerwoud wolkenkrabber 

tuin wigwam Azië 

groen vulkaan klederdracht 

blauw landen oceaan 

wit planeet piramide 

lucht paspoort luchthaven 

zon vliegtuig verkeerstoren 
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Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 
Ik woon in China De wereld is heel groot 

Wij slapen in een bed Er zijn veel landen 

In de woestijn is veel zand Ik leef in de bergen 

Amerika is een groot land Wij gaan naar school in Nederland 

Elk land heeft een eigen vlag Nederland ligt in Europa 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
Op mijn slaapkamer staat een grote wereldbol 

Ik kijk vaak naar alle landen en alle zeeen 

De wereld is vol mensen en dieren en iedereen is verschillend 

We moeten goed voor onze wereld zorgen maar ook voor elkaar 

Als je ver weg gaat, heb je een paspoort nodig 

Verre reizen kun je beter met een vliegtuig maken 

In Amerika zijn steden met hele hoge wolkenkrabbers 

Mijn huis is dichtbij en Amerika is ver weg 

In Nederland wonen nog mensen die in klederdracht lopen 

Als je naar een ander land gaat, moet je de grens over 

In een woestijn is veel zand en is het erg heet 

Uit een werkende vulkaan komt wel eens vuur en lava 

 

 Nazeggen van een cijferreeks 
3412 9876 

4321 6754 

5413 9216 

1542 8643 

1325 7285 

 

 Nazeggen van woorden in een steeds langer wordende reeks: 
Ik ga op reis en ik neem mee: een koffer, de volgende zegt dan: ik ga op reis en 
neem mee een koffer en een handdoek, de derde zegt: ik ga op reis en ik neem mee 
een koffer, een handdoek en een onderbroek. Zo wordt de rij steeds langer…..wie 
kan de meeste onthouden? 

 

Auditieve analyse 

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

rond mensen reiziger 

land bergen wereldbol 

zee woestijn continent 

warm samen Europa 

vlag boeken Australië 

koud iglo Amerika 

licht noordpool Amerikaan 

grens tijger identiteitskaart 

blank zuidpool Afrika 

bruin aarde eilanden 
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bos chinees regenwoud 

huis oerwoud wolkenkrabber 

tuin wigwam Azië 

groen vulkaan klederdracht 

blauw landen oceaan 

wit planeet piramide 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 
Ik loop op straat 
Ik ga op reis 
Het wordt een lange reis 
Ik neem een koffer mee 
Ik ga met het vliegtuig 
In het land is het warm 
Er wonen heel veel mensen 
Er zijn veel landen in de wereld 
In elk werelddeel wonen weer andere dieren 
Op de Noordpool is het koud 
Elk land heeft een andere vlag 
Onze vlag is rood, wit en blauw 
 

 Reactiewoorden herkennen 
boek wereld wereld samen wereld boeken vlag 

land mensen kinderen land land kind land 

noordpool afrika zuidpool amerika europa zuidpool azie 

woestijn bergen zee bergen zand meer bergen 

tijger olifant tijger tijger leeuw slang zebra 

 Reactieletters herkennen 

 

 Rijmen (Ria Rijm) Wie bedenkt een rijmwoord op de volgende woorden? 
land woestijn 

mens berg 

kind bol 

boek zee 

vlag leeuw 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 
boek mensen 

samen kind 

bol wereldbol 

woestijn zee 

chinees amerikaan 

identiteitskaart paspoort 

wereld wereldbol 

vliegtuig reis 

azie amerika 

werelddeel land 

nederland nederlander 
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 De langste zin 
Ik ga op reis     Ik ga een lange reis maken 
Ik heb een paspoort in mijn hand  Ik kijk op de kaart 
Ik heb een koffer    In mijn koffer zitten veel warme kleren 
In de woestijn is het heel heet  Het is koud 
De bergen zijn hoog   Ik maak een lange bergwandeling 
Ik ga op vakantie    Ik ga naar een heel ver land 
 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 
zee land bergen 

wereld continent aarde 

amerika australië afrika 

chinees afrikaan nederlander 

kind mens baby 

boek land oceaan 

wereld grens dieren 

blank bruin bos 

oerwoud piramide vulkaan 

eiland wereldbol planeet 

 

 De eerste letter 
land wereldbol 

reiziger noordpool 

amerikaan mensen 

vlag woestijn 

zee bergen 

 

 De middelste letter 
boek wit 

koud geel 

bos rood 

huis bol 

tuin pool 

 

 De laatste letter 
wereldbol tijger 

woestijn europa 

wigwam vulkaan 

wolkenkrabber planeet 

chinees piramide 

 

 Alfabetisch principe 
Ik leer de volgende letters aan tijdens dit thema: 
W (wereld, wereldbol, werelddeel) 
R (reis) 
A (Amerika, Azie, Afrika) 
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Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 
Ik woon………… 
Kim slaapt ………….. 
In de bergen……………. 
Indianen zijn……………….. 
Op de Noordpool……………… 
Ik ga op reis naar …………………… 
Ik pak mijn koffer en stop er in: …………………. 
Als ik naar Amerika ging, dan …………………. 
Ik wil graag op vakantie naar ………………… 
Als ik naar Afrika ging dan wilde ik ……………………. 
Ik wil graag spelen in …………………. 
Het vliegtuig vliegt naar ………………….. 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
Landen  Reizen   Vakantie   
Dieren  Landschappen  Mensen 

 

 Tegenstellingen 
In Nederland is het koud, maar in Afrika is het warm 
Een huis is groot, maar een hutje is klein 
Een flat is hoog, een auto is laag 
In China veel mensen, in Groenland wonen weinig mensen 
Sneeuw is zacht, maar steen is hard 
De wereld is groot en een land is klein 
Een vliegtuig vliegt snel, een fiets rijdt langzaam 
De rit naar school duurt kort, een reis naar Afrika duurt lang 
In Nederland is het nu licht, in Australie is het nu donker 
Deze weg door de woestijn is niet breed, maar smal 
Het water in de sloot is zoet, in de oceaan is het water zout 
De douane doet het paspoort open, ik doe het paspoort weer dicht 
Een tijger is gevaarlijk, een vogel is ongevaarlijk 
 

 Goed of fout? 
Een tijger woont in Nederland                       (fout) 
Wij slapen in een bed                                    (goed) 
In de bergen kun je zwemmen                      (fout) 
Een iglo is een huis van ijs                           (goed) 
De vlag van Nederland is groen met geel     (fout) 
In China praten de mensen Nederlands        (fout) 
Pinguïns leven op de Zuidpool                       (goed) 
In de woestijn ligt veel zand                           (goed) 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 
De kinderen kunnen woorden naschrijven in een woordenboek en woorden natypen 
op de computer. 
 

 


