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Auditieve oefeningen bij het thema: Barbapapa 
 

Boek van de week: 

1. Barbapapa boeken allerlei 

2. Met Barbapapa de wereld rond 

 

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 

Huis   wonen   familie 

Groot   planten  barbabee 

Vorm   muziek   barbapapa 

Klein   eten   barbabenno 

Blauw   zwemmen  barbaborre 

Groen   sporten  barbalala 

Rood   lezen   barbabientje 

Lang   oranje   barbabella 

Zwart   tekenen  schilderen 

Paars   tutten   spiegelbeeld 

Geel   samen   gezellig 

Kort   vormen  wetenschap 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Barbapapa en barbamama wonen in een huis 

Barbalala houdt van muziek maken 

Barbabella is paars en erg mooi 

Barbabenno is blauw en onderzoekt van alles 

Barbabee is geel en weet veel van de natuur 

Barbaborre is rood en houdt van sport 

Barbabientje is oranje en houdt van lezen 

Barbabob is zwart en harig en houdt van kunst 
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De Barbapapa familie kan van vorm veranderen 

Barbapapa werd geboren in een tuin 

Barbapapa is helemaal roze 

Barbamama is zwart met bloemen op haar hoofd 

De Barbapapa’s willen iedereen graag helpen 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De familie Barbapapa is vrolijk en helpt iedereen graag 

Ze kunnen goed van vorm veranderen en dat is makkelijk 

Barbabella vindt zichzelf heel mooi en ze houdt van parfum en sieraden 

Barbalala houdt van muziekinstrumenten en van de natuur 

Barbalala droomt graag een beetje en houdt niet van ruzie 

Barbabenno kijkt graag met zijn kijker naar de sterren 

Barbabee houdt veel van de natuur en weet veel van dieren en planten 

Barbaborre houdt van sport en wil graag winnen 

Barbaborre is ook dol op lekker en veel eten 

Barbabientje is slim en leest heel veel boeken 

Ze maakt veel ruzie met Barbaborre want ze willen allebei de baas zijn 

Barbabob houdt van het maken van mooie schilderijen 

Barbabob wordt heel kwaad als Barbabientje iets naars tegen hem zegt 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Mat               paard          pen           boek 

Klein          deur             zwart           huis 

Kring            verf              tijd            blok 

Raam         pot                zand        paars 

Kwast         fles               groen           groot 

 

Tafel            eten               papier           muziek 

Tutten           sieraad        schrijven      lezen 

Lezen          vissen            verrekijker   kwast 

Zandbak      samen       muziek    weegschaal 

Geel         vormen          schilderij       zwemmen 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Strand        eiland        strand 

Kasteel       kasteel      boot 

Eiland         schip        schip 

Storm         schip          storm 

Barbapapa             bloemen        Barbapapa       moeder 

Dierentuin              kooi               kooi                  vrij  

Walrus                   walrus           flamingo           dromedaris 

Stad                       hotel              bioscoop          hotel 

Brandweerman      luipaard         park  luipaard 
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 Hetzelfde woord in twee zinnen 

Geef de bloemen water                        De bloemen bloeien 

Hij moet naar de dierentuin                  In de dierentuin zijn allemaal dieren 

Er is geen kooi                                   De dieren zitten in een kooi 

De walrus zit in het water                      De walrus begrijpt hem niet 

De flamingo’s vinden hem niet sierlijk De flamingo’s zijn roze 

Barbapapa zit op het strand                   Er is veel zand op het strand 

Op het eiland is een kasteel            Het kasteel is oud 

Ze zien een oud schip                            Ze gaan met het schip varen 

Het gaat stormen op zee                 Ze varen over de zee          

 

Auditieve analyse 

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

Huis   wonen   familie 

Groot   planten  barbabee 

Vorm   muziek   barbapapa 

Klein   eten   barbabenno 

Blauw   zwemmen  barbaborre 

Groen   sporten  barbalala 

Rood   lezen   barbabientje 

Lang   oranje   barbabella 

Zwart   tekenen  schilderen 

Paars   tutten   spiegelbeeld 

Geel   samen   gezellig 

Kort   vormen  wetenschap 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Ik woon in een huis 

Barbapapa woont ook in een huis 

Het huis is erg groot 

Soms zijn ze lang 

Soms zijn ze kort 

Soms zijn ze dik of juist dun 

Barbapapa heeft veel kinderen 

Ze veranderen van vorm 

Ze houden van allerlei dingen 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Huis – geel – tuin – huis – huis – groen – huis – kort – lang – groot – huis – klein 

Geel – oranje – wit – groen – geel – paars – geel – geel – rood – zwart – geel 

Vorm – geel – vorm – rood – vorm – rond – vorm – driehoek – vorm – vorm 

Rood – vuur – rood – zon – rond – rood – rood – wit – geel – rood – rotonde – roos 

Boek – dicht – open – lezen – boek – boef – boek – uit – boek – boer – boek – koek 
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 Reactieletters herkennen 

g    r    s    t    p    l    g    m    b    g 

n   s    l    oo    s    m    p    s    t    g 

k    l    p    s    aa    p    n    g    p    ee 

oo    ee    aa    ie    oo    a   i    oo    oe    ui 

e     i    k   m    g    m    r    t    i    au   m 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Bedenk rijmwoorden op: 

Huis   muziek   boek   sport 

Kleur   vorm   klein   groot 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Groot  Barbapapa   Zwart   Barbamama 

Lezen  boek    Verrekijker  slim 

Zwart  kunstenaar   paars   tutten 

Natuur geel    spiegelbeeld  paars 

Kort  vormen   huis   wonen 

 

 De langste zin 

Ze wonen in een huis  In het huis zijn veel kleine kamertjes 

De natuur is mooi  We moeten goed voor de natuur zorgen 

Ik kijk in de spiegel naar mijn spiegelbeeld Ik draag een ketting 

Ik ga met verf schilderen Een mooi schilderij 

Muziek is mooi  Barbalala maakt muziek met een instrument 

Ik lees een boek  Barbabientje leest heel veel boeken 

Barbaborre gaat vandaag sporten  Ik hou van sport 

Barbabee helpt vandaag een hond  De hond eet brokjes  

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Rood       wit          blauw                cirkel            driehoek        vierkant 

Geel        zwart     groen                rechthoek     ruit                ovaal 

Grijs        paars     wit                    zeshoek       kubus            balk 

Oranje     roze       geel                   ruit            vierkant         cirkel 

Bruin       blauw     grijs                  driehoek      rechthoek      ruit 

  

Luid        zacht     hard               blauw     zwart      wit 

Groot      rond      hoekig            paars     oranje     geel 

Zwaar     krom     klein               roze       paars     grijs 

Licht       hard      ruw                 bruin       rood       geel 

Grof       glad      zacht              oranje     geel       blauw 
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 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Barbapapa  rood   huis 

Groot   geel   sterk 

Klein   huis   vorm 

Vorm   boek   spiegel 

Ring   dier   natuur 

Huis   dik   boek 

Kunst   dun   sport 

Sport   lied   muziek 

 

 Alfabetisch principe 

Tijdens dit thema leer ik de volgende letters aan: 

B van Barbapapa 

L van lezen 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Barbapapa woont ………………………… 

Barbamama gaat…………………………… 

Barbalala maakt ………………………………… 

Barbabob maakt een ………………………………… 

Barbabientje leest een …………………………………… 

Barbabella ziet in de spiegel ……………………………… 

Barbabella gaat ……………………………………… 

Barbabee loopt buiten naar ………………………… 

Barbabenno ziet door de kijker een……………………………… 

Barbaborre gaat ……………………………………………… 

Het huis van Barbapapa is …………………………………… 

Barbapapa is ………………………………… 

Ik hou van …………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Kleuren   Tekenfilms    Hobby’s 

 

 Tegenstellingen 

Barbaborre is niet zwak maar ………………………………… 

De muziek is niet vals maar ………………………………… 

Barbabientje leest niet weinig maar …………………………boeken 

Barbabob maakt geen klein maar een ………………………………………schilderij 

Barbabenno kijkt door de kijker niet dichtbij maar …………………………………… 

De spiegel is niet dof maar ………………………………………… 

Barbamama heeft niet weinig maar ………………………………………bloemen 

Barbabee vindt de bloem niet mooi maar …………………………… 

Het huis van Barbapapa is niet hoekig maar ……………………………………… 

Barbaborre loopt niet langzaam maar ……………………… 
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Barbapapa is niet klein maar ……………………………………… 

Barbapapa is niet dun maar …………………………… 

Barbaborre vindt eten niet vies maar ……………………………… 

Barbabientje loopt niet naar boven maar naar ………………………………… 

De deur is niet open maar …………………………… 

De film is niet begonnen maar ………………………………………… 

 

 Goed of fout? 

Barbapapa is zwart      Fout, roze 

Barbaborre is rood      Goed 

Barbaborre houdt van lezen    Fout 

Barbabientje is paars     Fout, oranje 

Barbapapa en barbamama wonen in een hoekig huis Fout, rond 

Barbalala houdt van muziek maken    Goed 

Barbabella is blauw      Fout, paars 

Barbabenno onderzoekt van alles    Goed 

Barbabee houdt van sport     Fout, natuur 

Barbaborre is rood en houdt van sport   Goed 

Barbabientje is oranje leest boeken   Goed 

Barbabob heeft geen haar     Fout 

 

Functies geschreven taal  (bak met pennen) 

 Woordenboek 

 Woordkaarten 

 Woorden op de computer 

 Zelf Barbapapa-boeken maken 

 

 


