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Auditieve oefeningen bij het thema: bijen 

Boek van de week: 

1; De imker 

2;  

3; 

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 

Bij   imker   bijenvolk 

Zwerm   honing   honingraat 

Raat   stuifmeel  slingeren 

Pijp   nectar   koningin 

Pak   angel   honinglepel 

Steek   vliegen   bijenwas 

Larf   handschoen  bijenkorf 

Korf   werkbij  bloemenveld     

      

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De bij vliegt naar de korf. 

Er hangt stuifmeel aan haar lijf. 

De bij vliegt in de korf. 

De bij vliegt in een zwerm. 

De imker draagt een pak. 

Hij heeft een kap op. 

Hij heeft ook handschoenen aan. 

Een bij kan steken met zijn angel. 

De larven van de bij worden gevoed. 

De imker doet alles heel rustig. 
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De imker haalt de raat uit de bijenkast. 

De koningin heeft een heleboel eitjes gelegd in de raat. 

De honing wordt in de kamers van de raat bewaard. 

De werksters vliegen een hele tijd van bloem tot bloem. 

De werksters verzamelen nectar voor de honing. 

Honing smaakt erg lekker in een kopje thee. 

De bijen vliegen met het nectar naar de bijenkorf. 

De bijen hebben de honing nodig voor de winter. 

Door het draaien wordt de honing uit de ramen geslingerd. 

De imker blaast rook naar de bijen in de bijenkast. 

 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Fruit bij ogen water 

Imker  bessen bak visite 

Huilen schrift nectar radio 

Papier  wiel auto bloemen 

Honing   nadenken radio schrift 

Lamp  spijker larve groene 

Verf  koningin lont radio 

Kaars  televisie boek steek 
 

• Hetzelfde woord in twee zinnen 

 

De imker gaat naar de bijenkorf  In de bijenkorf is het druk 

De bij vliegt naar de bloem   De bloem hangt helemaal slap 

Ik lust graag honing    Ik eet op mijn beschuit honing 

De koningin legt een eitje   Mmmmm, lekker, een eitje op mijn brood 

De imker draait met de slinger  Er hangt een slinger in de kamer 

De bij brengt de nectar naar de kast In de bloem zit nectar en stuifmeel 

Ik zet een bloem in de vaas   De bij vliegt naar de bloem 

In de bijenkorf woont een bijenvolk Het bijenvolk vliegt achter de koningin aan 

Ik krijg een steek van een bij  Door de wesp krijg ik een flinke steek 

 

• Nazeggen van een cijferreeks 

2696  1539  2804  3167 

3516  8354  2956  1357 

2913  9180  3610  5632 

2390  8194  6741  1037 

3106  3124  9274  8102 

9106  4714  9103  8351 

2480  1595  3267  1637 
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Auditieve analyse 

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

Bij   imker   bijenvolk 

Zwerm   honing   honingraat 

Raat   stuifmeel  slingeren 

Pijp   nectar   koningin 

Pak   angel   honinglepel 

Steek   vliegen   bijenwas 

Larf   handschoen  bijenkorf 

Korf   werkbij  bloemenveld  

 

• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

De bij vliegt naar de korf. 

Er hangt stuifmeel aan haar lijf. 

De bij vliegt in de korf. 

De bij vliegt in een zwerm. 

De imker draagt een pak. 

Hij heeft een kap op. 

Hij heeft ook handschoenen aan. 

Een bij kan steken met zijn angel. 

De larven van de bij worden gevoed. 

De imker doet alles heel rustig. 

 

• 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 
 

• Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 

 

Bij kast korf raat  bloem 

 

• Het langste woord (Lange Slang) 

Bij   stuifmeel   Angel   pak 

Handschoen  kap    Rook   koningin 

Pijp   vliegen   Slingeren  steek 

Raat   nectar   Honing  bijenkast 

Vliegen  bijenvolk   Honinglepel  bloem 

Imker   bij    Larve   honingraat 

Zwerm  bijenkorf   Koiningin  imker 
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• De langste zin 

 

De bij vliegt naar de bloem.   De bij zoemt. 

De bij steekt.    De imker pakt het raam uit de kast. 

De imker rookt een pijp.   De imker heeft een pak aangetrokken. 

De imker heeft handschoenen aan.  De imker rookt. 

Er komt rook uit de pijp.   De bij vliegt naar de bijenkorf toe. 

De koningin is in de kast.   De bij vliegt. 

 

• Maak een zin bij een woord 

Bij   honing   steek 

Imker   handschoenen koningin 

Bijenkorf  werkster  bloem 

Zwerm   pijp   rook 

 

(Letterrups) 

• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Bij   stuifmeel  korf 

Imker   pijp   rook 

Handschoen  kap   pak 

Raat   kast   larve 

Nectar  angel   volk 

Honing  koningin  steek 

 

• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

 

Bij   imker   rook 

Zwerm   bij   pijp 

Raat   steek   pak 

Steek   angel   raat 

Nectar  kast   zoem 

Larf   korf   geel 

Honing   nectar   kap 

 

• Alfabetisch principe 

Ik leer de volgende letters aan: 

Z van zoem 

B van bij en bloem 

IJ van bij 

I van imker 

 

Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 

De bij vliegt………   
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De imker ……… 

De bloem……                

De honing…… 

In de korf…………   

Het bijenvolk……… 

De koningin………… 
 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Insecten  Broodbeleg   Bloemen  Bijen 

 

• Tegenstellingen 

Honing is niet ongezond maar…………………………gezond 

De bloemen bloeien niet lelijk maar ………………………mooi 

Een zwerm bijen is niet weinig maar ……………………………veel 

De bij zoemt niet zacht maar …………………………hard 

De imker werkt niet snel maar …………………………langzaam 

In de honingraat zit niet veel maar………………………weinig honing 

De kamers zijn niet open maar …………………………dicht 

Honing smaakt niet zuur maar …………………… zoet 

De bijen zijn niet binnen maar…………………… buiten 

De bijen vliegen niet hoog maar …………………………laag 

 

• Goed of fout? 

 

De imker heeft de laarzen op zijn hoofd.  Fout 

De imker heeft de kap op zijn hoofd.  Goed 

De imker rookt een pijp.    Goed 

De angel zit in de neus van de bij.   Fout 

De honing smaakt zout.    Fout 

In een zwerm zie je veel bijen.   Goed 

De bij vliegt met de poten omhoog   Fout 

Een bij heeft zes poten    Goed 

De honing zit in het blad van de bloem.  Fout 

De nectar is in het hart van de bloem.  Goed 

 

Coöperatieve vaardigheden: 

 

• Mix en ruil met de woordkaarten bij het thema 

• Welke letter is het? Teken op de rug van iemand anders een beginletter van een 

woord, de ander schrijft deze letter op een wisbordje 

• Woordveld; maak een woordveld over bijen waarbij groep 2 de woorden tekent en 

groep 3 de woorden opschrijft 
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Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

Bij dit thema heb ik woordkaarten en een woordenboek gemaakt om woorden na te 

schrijven. 

Ook kunnen woorden na getypt worden op de computer. 

 


