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Auditieve oefeningen bij het thema: onderwater/de zee 
 

Boek van de week: 

1;  O, o, octopus 

2; De mooiste vis van de zee 

3; De zee 

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 

 Wat vind je van het boek? 

 Bespreking van het boek aan de hand van een stappenschema: zie pagina boeken. 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

St-aa-rt             vis-sen              oc-to-pus                         

K-o-p                zee-zicht           e-gel-vis 

B-a-ng            zee-ziek           a-ppart-e-men-tje 

Gr-oo-t              da-me           he-re-miet-kreeft 

H-ui-s                hui-zen              ko-raal-dui-vel  

Dr-u-k                zee-slak             kof-fer-vis 

Z-ee                   wal-vis              sol-da-ten-vis 

Kw-a-l                 rif-baars            lan-taarn-vis 

H-e-lp                 rot-vis               py-ja-ma-baars 

V-i-s                vuur-vis            zee-meer-min 

                

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

De koraalduivel zet al zijn stekels op 

De octopus hapte en slikte 

Vuur spugen, zei de vuurvis 

Prikken, zei de zeenaald 

Slijmen, zei de zeeslak 

Boeltje pakken en wegwezen, opperde de koffervis 



2 

 www.jufjanneke.nl 

Verklaar hem de oorlog, schreeuwde de soldatenvis 

Wat zeg je er nou zelf van? 

Ik kan naar de staart toe gaan. 

Help, snikte een bang stemmetje. 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

In een alleraardigst appartementje woonde eens een octopus 

Hij had een lekker leven, volop verse visjes en een zeezicht om te zoenen 

Er stak zomaar een wildvreemde staart uit zijn appartementje 

Dit moest hij onmiddellijk met zijn vriend bespreken 

De heremietkreeft luisterde maar zuchtte verveeld 

De octopus vertelde van de wildvreemde staart in zijn appartementje 

De walvis woonde waar hij zwom en maakte zich nergens druk om 

De octopus kreeg zoveel adviezen dat hij er zeeziek van werd 

Ik kan die vis verschrikkelijk vriendelijk vragen om te vertrekken 

Met alle acht zijn armen greep de octopus de staart stevig beet 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

 

octopus        appartementje        octopus 

zeeziek        zeeziek                   oorlog 

visjes            heremietkreeft        heremietkreeft 

kwallen        kwallen                  walvis 

rifbaars         rotvis                      rotvis 

zeeslak         vuurvis                  zeeslak 

 

zondag             maandag          dinsdag             zondag 

woensdag        donderdag        woensdag         vrijdag 

zaterdag           zondag            zaterdag            maandag 

vrijdag               vrijdag             maandag           zondag 

maandag          dinsdag           dinsdag              woensdag 

 

 Welk woord ontbreekt 

 

Vuurvis    zeenaald    zeeslak    soldatenvis   

Vuurvis                     zeeslak    soldatenvis   

 

Lantaarnvis    koffervis    egelvis    octopus   

Lantaarnvis    koffervis    egelvis       

 

Klieren    zwemmen    pesten    kwallen 

               zwemmen   pesten    kwallen 

 

Zee     water    acht     armen   

Zee     water               armen   
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 Hetzelfde woord in twee zinnen 

De octopus woonde in een appartementje.   Het appartementje lag in zee. 

De octopus zwom.                                        De octopus maakte dagelijks een zwommetje. 

De heremietkreeft luisterde.                      De heremietkreeft zuchtte. 

De kwallen hadden alles gehoord.                 Klieren, pesten, kwallen. 

De walvis had een staart.                             Deze ging heen en weer. 

Het wrak lag in zee.                                    De rifbaars lag in zijn wrak. 

Vuurspugen zei de vuurvis.                          De vuurvis zuchtte. 

 

 Nazeggen van een cijferreeks 

3412           9876                     5431                     6872 

4321           6754                     2531                     9632 

5413    8963                     3245                     2147 

1542     7285                     5252                     5874 

1325    9216                     4235                     6541 

 

Auditieve analyse 

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

Staart             vissen              octopus                         

Kop                zeezicht          egelvis 

Bang           zeeziek           appartementje 

Groot              dame          heremietkreeft 

Huis                huizen             koraalduivel  

Druk               zeeslak            koffervis 

Zee                  walvis             soldatenvis 

Kwal                rifbaars           lantaarnvis 

Help                rotvis              pyjamabaars 

Vis               vuurvis            zeemeermin 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Hij had een fijn leven. 

Hij woont in een appartementje 

Een zeezicht om te zoenen. 

De octopus zwemt 

Er zit een staart in zijn huis 

Er zijn veel lege huizen 

Hij zwom verder 

De walvis weet het niet 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Rifbaars  octopus  vuurvis  octopus   zeenaald  egelvis  octopus  zeeslak  octopus 

Zeeslak   zeeslak  soldatenvis  pyjamabaars  zeeslak  octopus  rifbaars  zeeslak  vuurvis 

Zeenaald  pyjamabaars  zeenaald  egelvis  zeenaald  soldatenvis  vuurvis  zeenaald   
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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) 

Welke woorden rijmen op: 

Octopus  zee  vis 

Water   kwal  kreeft 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Armen               kop                  heremietkreeft        acht 

Kwallen             octopus           huis                          walvis 

Wrak                 rifbaars          appartementje          staart 

Ademhalen       stekels            vis                        koraalduivel   

Slikte                pyjamabaars     duivel                        lantaarnvis 

 

 De langste zin 

Waar woonde de Octopus?          Hij woonde in een alleraardigst appartementje 

Hij had een lekker leven              Volop lekkere visjes 

Een zeezicht om te zoenen         Hij was gelukkig 

Van zijn dagelijkse zwommetje Kwam er staart uit zijn appartementje 

De heremietkreeft zei dat hij moest verhuizen   Maar dat wilde hij niet 

De octopus schudde zijn kop          Met alle 8 armen wuifde hij het weg 

Weg ermee        Zeiden de kwallen 

Hij zwom verder         De walvis wist het ook niet 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Octopus                          egelvis                     weg 

Walvis                             zeeslak                    vuur 

Heremietkreeft               soldatenvis               kop 

Kwallen                           staart                       vis 

Rifbaars                          help                          huis 

Koraalduivel                    baars                     zoen 

Vuurvis                           zee                           leeg 
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    Dezelfde letter in een reeks woorden 

kreeft          klieren            kwal 

zon              zwom             ziek 

walvis          water              wild 

rifbaars       rotvis              rustig 

vuurvis        verklaar          vis 

staart          soldatenvis      slijmen 

 

 Alfabetisch principe 

Elke twee weken staat een letter centraal: 

V – vis 

O – octopus 

Z - zee 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

In een appartementje ……   

De octopus …… 

In het appartementje zat………          

De octopus zwom naar …… 

De heremietkreeft ……                   

De kwallen …… 

In de zee zwemmen …………… 

In het water drijft een ……………… 

Als ik in het water duik, zie ik ………………… 

De zeemeermin vindt octopus ……………… 

Een vis kan goed ……………… 

Het water van de zee smaakt ……………… 

Op zee zie je ……………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Zeedieren       vissen 

Boeken  wonen 

 

 Tegenstellingen 

Het water in de zee smaakt niet zoet maar ……………… 

De octopus woont niet in een lelijk maar een ………………… appartementje 

Hij kijkt niet uit over het land maar over de ………………… 

De golf is niet laag maar ……………… 

In het water zwemmen niet weinig maar ………………………... vissen 

De walvis is niet klein maar ……………………… 

Octopus zwemt niet naar boven maar zakt naar …………………… 

De dolfijn is niet dichtbij maar ………………………… 

De baars zwemt niet snel maar …………………… 

De krab is niet licht maar …………………… 
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Het water is niet droog maar …………………… 

Het water is niet vies maar ………………… 

Beneden is het niet licht maar ……………………… 

De kwal is niet de jongste maar de ……………… 

 

 Goed of fout? 

 

De octopus fietste                                                                          Fout 

Hij woonde in een appartementje                                                  Goed 

De octopus at patat                                                                        Fout 

De octopus praat                                                                            Fout 

De kwallen zwemmen rond                                                            Goed 

De kwallen dansen                                                                      Fout 

De octopus vroeg wat hij moest doen aan een heleboel vissen    Goed 

’s Nachts schijnt de zon                                                                Fout 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

 

In het ladekastje zitten: 

 Woordenboeken en woordkaarten 

 Materialen om zelf boeken te maken 

 Materialen om boeken te illustreren 

 

 


