
1 

 www.jufjanneke.nl 

Auditieve oefeningen bij het thema de dierentuin 
 

Boek van de week: 

1;  Nijntje in de dierentuin 

2; De dierentuin 

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 

aap  zeehond  olifant   dromedaris 

beer  pinguïn   pelikaan  zeeleeuw 

leeuw  zebra   giraffe  flamingo 

wolf  panda   kangoeroe  wasbeer 

lama  nijlpaard  krokodil  papegaai 

vis  kameel   tijger   ijsbeer 

slang  luipaard  panter   struisvogel 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Ik ga naar de dierentuin 

We gaan met de bus 

Bij de kassa kopen we een kaartje 

We kijken naar de borden 

Mama kijkt op de plattegrond 

We gaan eerst naar de olifanten 

Die zijn erg groot en sterk 

In het aquarium zwemmen vissen 

Een kameel heeft twee bulten 

De flamingo is roze 
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De ijsbeer zwemt in het water 

De slang sist en rolt zich in elkaar 

 

Er hangen drie apen in de boem en ze roepen hard 

De olifanten krijgen brood van de oppassers te eten 

De dierentuin is open en er komen veel bezoekers 

De papegaai praat iedereen gewoon na 

Giraffen hebben een hele lange nek en kunnen goed bij de blaadjes 

Tijgers hebben strepen op hun vacht en zijn heel gevaarlijk 

De zeehonden zwemmen in het bassin en doen kunstjes 

Ze krijgen elke keer een vis als beloning 

De zebra en de giraf lopen samen op het veld 

Struisvogels kunnen hard rennen en leggen grote eieren 

Beren zijn erg gevaarlijk en kunnen hard grommen 

De oppasser maakt het hok van de olifanten goed schoon 

 

Auditieve analyse 

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

aap  zeehond  olifant   dromedaris 

beer  pinguïn   pelikaan  zeeleeuw 

leeuw  zebra   giraffe  flamingo 

wolf  panda   kangoeroe  wasbeer 

lama  nijlpaard  krokodil  papegaai 

vis  kameel   tijger   ijsbeer 

slang  luipaard  panter   struisvogel 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Ik ben groot en grijs 

Ik loop heel snel 

Ik ben grijs en zwem in het water 

Ik eet veel bananen en kan klimmen 

Ik zit in een boom en heb veel kleuren 

Ik ben wit en gevaarlijk 

Ik heb een lange nek en eet blaadjes 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

aap   pelikaan 

beer   krokodil 

leeuw   slang 

wolf   tijger 

vis   kameel 

olifant   nijlpaard 
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 Het langste woord (Lange Slang) 

Aap  giraf    vis  nijpaard 

Kameel leeuw    dromedaris tijger 

Flamingo slang    pelikaan leeuw 

Wolf  olifant    beer  krokodil 

Pinguïn  beer    struisvogel vis 

 

 De langste zin 

De leeuw brult   De leeuw brult tegen de oppasser 

De olifant pakt het brood met zijn slurf  De olifant loopt 

De zebra rent   De zebra rent door de savanne 

De pinguins waggelen naar het water  De pinguïns waggelen 

Er zwemt een vis   In het water zwemmen veel vissen 

Een olifant is groot en sterk De olifant eet 

In het water zwemt een grote krokodil De krokodil ligt 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

 Welk woord begint met een andere letter? 

 

zebra – zeehond – zeeleeuw – walvis 

pelikaan – flamingo – pandabeer – pinguïn 

lama – luipaard – tijger – leeuw 

walvis – nijlpaard – wasbeer – wolf 

kangoeroe – krokodil – dromedaris – kameel 

 

 

 Alfabetisch principe 

Bij dit thema leer ik de volgende letters aan: 

D 

Ie 

R  

 

 Met welke letter begint? 

Gebruik hiervoor de woordkaarten met de dieren van de dierentuin erop. Benoem elk 

dier en vraag met welke letter de naam van dit dier begint. Leg alle dieren met dezelfde 

letter op een stapel. 

 

 Waar hoor je de letter aa? 

Schrijf een aa op en laat dat zien en horen. Hoor je de aa in het woord? 

 

Nijlpaard olifant  luipaard schaap  maanvis krokodil 

Vis aap pelikaan leeuw  tijger  kameel  dromedaris 
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Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De oppasser …………………………… 

De dromedaris …………………………………… 

De olifant ……………………………………… 

In de kooi zit …………………………………… 

Op de savanne loopt een ………………………………… 

De kameel gaat …………………………………………… 

In het aquarium zwemt ……………………………………… 

De krokodil …………………………………………… 

De flamingo ………………………………………… 

De apen …………………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Dieren   wilde dieren   huisdieren 

Waterdieren  dieren in de lucht  dieren in Nederland 

 

 Tegenstellingen 

Wilde dieren - ………………… dieren 

Schoon water - ……………………… water 

Grote dieren - ……………………… dieren 

Lange nekken - ……………………………nekken 

De kooien zijn dicht – de kooien zijn ………………………… 

Snelle dieren - ……………………………dieren 

Een hok is leeg -  een hok is ……………………… 

De dierentuin is ver weg – de dierentuin is ……………………………… 

Het is vandaag lekker warm – het is vandaag erg ………………………… 

Een leeuw is gevaarlijk – een flamingo is ……………………………… 

De aap klimt omhoog – de kameleon kruipt …………………………… 

Een struisvogel rent hard – een olifant loopt ……………………… 

Dikke tralies - ……………………………tralies 

Sommige dieren slapen ’s nachts – Andere dieren slapen ………………………… 

 

 Wat hoort er niet bij? 

Beer – muis  – aap – tijger 

Papegaai – mus – mees – merel – haai 

Appel – brood – vork – pinda – gras 

Oppasser – bezoekers – olifant – directeur – dierenarts 

Nijlpaard – pinguïn - leeuw – ijsbeer – walvis 

 

 Raadseltjes 

Wie ben ik? 

Ik lijk op een pony maar ik heb witte en zwarte strepen op mijn huid 

Ik heb een lange nek en knabbel blaadjes van de bomen 

Ik woon in het oerwoud, mijn huis is gevlekt en ’s nachts ga ik op rooftocht uit 
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Ik heb een grijze huis, een lange snuit en grote oren 

Ik ben een vogel, woon in het oerwoud en heb mooie felgekleurde veren 

Ik ben een groot dier en heb twee bulten op mijn rug 

Ik ben ook een groot dier maar heb maar een bult op mijn rug 

Ik kruip over de grond maar ik heb geen poten, ik sis wel 

Ik ben een vogel, ben erg groot maar kan niet vliegen 

 

 Goed of fout 

Krokodillen leggen eieren     Goed 

Een kameel heeft een bult     Fout 

Een zebra heeft een lange nek    Fout 

IJsberen komen uit een heel koud land   Goed 

Slangen kunnen niet lopen     Goed 

Een vrouwtjesleeuw noem je een welp   Fout 

Een nijlpaard heeft hele scherpe tanden   Fout 

Papegaaien hebben prachtige kleuren en kunnen praten Goed 

Tijgers hebben strepen     Goed 

Pinguïns hebben vleugels en kunnen goed vliegen  Fout 

 

Zingeving 
 
Praat met de kinderen over de volgende vragen: 

 Waarom zijn er dierentuinen? 

 Waarom wonen de dieren in hokken? 

 Waarom moet er een verzorger zijn? 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

 Woordveld 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Woorden op de computer natypen 

 


