
1 

 www.jufjanneke.nl 

Auditieve oefeningen bij het thema: Mama kwijt 
 

Boek van de week: 

1; Mama kwijt 

2; Uilen 

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 

Uil  boomtak  uilennest 

Tak  mama   gevallen 

Boom  kikker   verdrietig 

Nest  eekhoorn  uilskuiken 

Haas  ogen   braakballen 

Bos  oren   puntige 

Kwijt   bedankt 

Beer  koekjes 

Blij  snavel 

  veren 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Kleine uil is moe   Kleine uil valt uit zijn nest 

Hij is verdwaald   Waar is mama 

Eekhoorn komt hem helpen  Is dat jou mama? 

Ik ben mijn mama kwijt  Hoe ziet ze er uit? 

Ze is heel groot   Ze heeft puntige oren 

Ze heeft grote ogen   Is dat jouw mama? 
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Kleine uil is aan het slapen op zijn nest 

Hij valt van zijn nest af uh-oh op de grond 

De eekhoorn wil kleine uil wel helpen 

Kleine uil vertelt hem dat hij zijn mama kwijt is 

Hoe ziet jouw mama er dan uit, kleine uil? 

Ze is heel erg groot, zegt kleine uil, maar het is geen beer 

Ze heeft puntige oren, zegt kleine uil, maar het is geen haas 

Ze heeft grote ogen, zegt kleine uil, maar het is geen kikker 

Is dat dan jouw mama, vraagt de kikker? 

Gelukkig heeft kleine uil zijn mama weer terug gevonden. 

 

Auditieve analyse 

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

Uil   boomtak   uilennest 

Tak   mama    gevallen 

Boom   kikker    verdrietig 

Nest   eekhoorn   uilskuiken 

Haas   ogen    braakballen 

Bos   oren    puntige 

Kwijt    bedankt 

Beer   koekjes 

Blij   snavel 

   veren 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Kleine uil is moe 

Kleine uil valt uit zijn nest 

Waar is mama? 

Ik ben mijn mama kwijt 

Hoe ziet mama er uit? 

Ze is heel erg groot 

Ze heeft puntige oren 

Kikker ziet de mama van kleine uil 

Kleine uil en mama zijn erg blij 

Bedankt zegt de mama van kleine uil 

Komen jullie koekjes eten? 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Uil – klein – bos – uil – tak – uil – uil – boom – klein – uil – kwijt – uil – kikker – uil 

Boom – bos – tak – uil – boom – boom – eekhoorn – bos – boom – blij – boom – klein 

Nest – boom – uil – tak – nest – mama- klein – groot – boom – nest – uil – nest – kikker 

Tak – nest – boom – kikker – eekhoorn – tak – uil – tak – tak – oren – ogen - tak 
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 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op: 

Uil   boom    tak    

Haas   beer    kikker 

Blij   bos    nest 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Uil  uilennest   boom   boomtak 

Kikker  tak    eekhoorn  staart 

Mama  gevallen   uilskuiken  bos 

Ogen  puntige   kwijt   braakballen 

Haas  eekhoorn   nest   uilennest 

 

 De langste zin 

Kleine uil slaapt    Kleine uil valt uit het uilennest 

Mama slaapt     Mama is verdrietig 

Kleine uil weet niet waar mama is  Mama is weg 

Hoe ziet mama eruit?   Ze is groot 

Is dit jouw mama?    Dat is beer 

Ze heeft puntige oren   Dat is haas 

Dat is kikker     Hij heeft wel hele grote ogen 

Daar is mama     Kleine uil is erg blij 

Mama is ook blij    Ze trakteert de anderen op koekjes 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Uil  nest  tak  boom  tak  blad 

Kikker  haas  beer  kuiken  uil  nest 

Mama  nest  boom  eekhoorn tak  boom 

Puntig  groot  mama  koekjes nest  blij 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Uil   haas   nest 

Kikker   beer   tak 

Mama   tak   uil 

Boom   boom   blij 

Haas   bos   eekhoorn 

Puntig   veer   snavel 

Oog   koek   kikker 

 

 Alfabetisch principe 

Bij dit thema leer ik de volgende letters aan: 

Ui; uil, uilennest, uilskuiken 

M; mama 

B; boom, bos, beer 
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Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Kleine uil……………………… 

Eekhoorn zegt …………………………… 

Hoe ziet jouw mama er uit? …………………………… 

Mama uil ziet ……………………………………… 

In het bos zijn veel ……………………………………… 

Mama gaat kleine uil …………………………………………… 

De beer ………………………………………… 

De haas ……………………………………………… 

De kikker ………………………………………………… 

Dat is mijn …………………………………………… 

Komen jullie  …………………………………………… eten? 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Bos   uilen   mama’s en jonge dieren 

 

 Wat hoort er bij? 

Een lam hoort bij een ………………………………(schaap) 

Een paard heeft een ………………………………(veulen) 

Een kalf hoort bij een ………………………………(koe, olifant) 

Een poes krijgt een ……………………………… (kitten) 

Een kuiken is van een ………………………………… (eend, kip, gans, zwaan) 

Een big hoort bij een ………………………………………(varken) 

Een olifant krijgt een …………………………………………………(kalf) 

De moeder van een welp is een ………………………………(tijger, leeuwin) 

 

 Tegenstellingen 

Mama uil is niet klein maar …………………………………groot 

Het nest is niet laag maar …………………………………hoog 

Kleine uil is niet blij maar ……………………………………verdrietig 

De oren van haas zijn niet kort maar ……………………………lang 

De ogen van kikker zijn niet klein maar ………………………………groot 

Het is buiten niet licht maar ……………………………………donker 

Er zijn niet weinig maar ………………………………………veel koekjes 

Mama uil is niet meer verdrietig maar juist ………………………………blij 

In het bos staan niet weinig maar …………………………………veel bomen 

Een uil vliegt niet overdag maar …………………………………in de nacht 

De snavel is niet stomp maar …………………………………scherp 

 

 Goed of fout? 

Een uil is een nachtdier    Goed 

Een haas heeft grote ogen    Fout 

Een beer is heel klein    Fout 
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Kleine uil heeft een broertje   Fout 

Eekhoorn helpt kleine uil    Goed 

Een snavel van een uil is scherp   Goed 

Een uil is een roofdier    Goed 

Een big is het kind van een paard   Fout 

Een kuiken is het kind van een kip   Goed 

Een olifant krijgt een kalf    Goed 

Een leeuw krijgt een kitten    Fout 

 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

 Woordenboek en woordkaarten over mama kwijt 

 Boek lezen en laten voorlezen door de kinderen 

 

 


