Auditieve oefeningen bij het thema: Dinosaurussen
Boek van de week:
1: De gigantosaurus
2: De dinosaurussen; Willewete
3: Ik wil een dinosaurus
4: Wij eten hier geen klasgenootjes
5: Joris puzzelt een dino
6: Dino’s bestaan niet

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)
• Klankgroepen samenvoegen tot een woord
• Letters samenvoegen tot een woord
Ei
Bot
Park
Tas
Kwast
Loep
Veld
Poot
Groot
Klein

skelet
schedel
botten
borstel
fossiel
houweel
hamer
afdruk
vliegen
lopen

triceratops
tyrannosaurus
ankylosaurus
brachiosaurus
baryonyx
torosaurus
apatosaurus
pteranodon
stegosaurus
iguanodon
miragaia
velociraptor
diplodocus
opgraving
paleontoloog
voetafdruk
museum
vergrootglas
planteneter
vleeseter

Auditief geheugen (Pipa Papegaai)
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden
De dinosaurus zit in het ei.

De dinosaurus komt uit het ei.
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De dinosaurus is uitgestorven.
Er is een dinosaurus park.
De beitel zit in de tas.
Het museum is gesloten.
Het park is open.
Met een hamer tikt zij op de steen.

Je ziet ze nu in een museum.
In het park zijn dinosaurussen.
Het museum is open.
De mensen lopen in het museum.
Het park is gesloten
Met de loep kan hij goed kijken.

De paleontoloog vindt een bot van een dinosaurus.
Zij houdt de kwast in haar hand.
Hij veegt het zand van de gevonden botten.
Ze vinden een skelet van een dinosaurus.
De paleontoloog kijkt door de loep naar het skelet.
Hij gebruikt een houweel om de voetafdruk uit de grond te halen.
Ze hebben een fossiel in de grond gevonden.
Er is een skelet van een baryonyx gevonden.
Onder de grond zit een bot van een miragaia.
•

Nazeggen van vier woorden zonder relatie:

Bal
Kikker
Kwast
Rood
Schedel
Geld
Pinda
•

ei
bal
melk
muis
wolk
botten
kring

voer
park
wortel
groep
grit
wijn
oor

raam
vacht
troosten
skelet
zand
tafel
loep

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

Auditieve analyse
•

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

Ei
Bot
Park
Tas
Kwast
Loep
Veld
Groot
Klein

skelet
schedel
botten
borstel
fossiel
houweel
hamer
vliegen
lopen

triceratops
tyrannosaurus
ankylosaurus
brachiosaurus
baryonyx
torosaurus
apatosaurus
museum
paleontoloog
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•

Hoeveel woorden zitten in de zin?

De dinosaurus zit in het ei.
De dinosaurus is uitgestorven.
Er is ook een dinosaurus park.
De beitel zit in de tas.
Het museum is gesloten.
Het park is open.
Met een hamer tilt zij op de steen

De dinosaurus komt uit het ei.
Je ziet ze nu in een museum.
In het park zijn dinosaurussen.
Het museum is open.
De mensen lopen in het museum.
Het park is gesloten
Een loep gebruikt hij ook.

De paleontoloog vindt een bot van een dinosaurus.
Zij houdt de kwast in haar hand.
Hij veegt het zand van de gevonden botten.
Ze vinden een skelet van een dinosaurus.
De paleontoloog kijkt door de loep naar het skelet.
Hij gebruikt een houweel om de voetafdruk uit de grond te halen.
Ze hebben een fossiel in de grond gevonden.
Er is een skelet van een baryonyx gevonden.
Onder de grond zit een bot van een miragaia.
•

Reactiewoorden herkennen

Bot skelet schedel bot bot bot ei loep bot bot kwast bot bot bot
Loep loep veld tas loep loep loep ei loep loep loep museum loep
Kwast hamer kwast bot kwast kwast borstel loep kwast borstel kwast
Houweel houweel schedel veldtas houweel fossiel houweel houweel
Veld skelet schedel veld veld veld veld botten museum fossiel veld
Tas tas tas hamer beitel tas tas borstel tas tas park museum tas tas
•

Reactieletters herkennen

t-g-r-t-h-t-l-f-t-t-g-t-s-t-t-v-t-b-n-t-m-t-h-k-n
k-t-k-k-r-e-a-f-t-k-k-k-b-v-k-l-k-m-k-t-k-k-t-l
v-f-b-n-v-g-v-g-h-v-t-v-d-r-v-e-v-s-v-b-k-v-v
s-v-b-r-s-s-s-d-t-h-k-p-l-a-s-s-t-v-b-m-s-s-z-r
w-s-r-t-w-w-w-z-r-t-s-g-t-k-p-l-w-n-w-t-h-k-w
oo-k-l-t-p-oo-b-v-m-n-oo-r-w-t-g-e-s-r-t-oo-oo-v-s-t-o-oo
p-r-f-p-p-g-h-k-l-s-;-a-r-oo-m-n-b-p-h-ij-k-l-p-p-f-r-p-g-d-p
•

Rijmen (Stoffer van de rijmkoffer)
Wat rijmt op:

Bot

park

kwast

skelet

veld

houweel

tas

Het langste woord (Lange Slang)
Ei
Pteranodon
Park
Voetafdruk
Tas
Baryonyx

skelet
bot
opgraving
hamer
paleontoloog
museum

Triceratops
Schedel
Ankylosaurus
Houweel
Torosaurus
Loep
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borstel
tyrannosaurus
botten
apatosaurus
kwast
brachiosaurus
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•

Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord (Letterrups)

Ei
Bot
Park
Tas
Kwast
Loep
Veld
•

skelet
schedel
botten
borstel
fossiel
houweel
hamer

triceratops
tyrannosaurus
ankylosaurus
opgraving
paleontoloog
voetafdruk
museum

De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter

Groot
Bot
Park
Tas
Kwast
Loep
Vliegen
Klein

skelet
schedel
dinosaurus
borstel
fossiel
loep
hamer
bot

bot
tas
loep
veeg
tik
poot
kop

• Alfabetisch principe
Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters:
D van dinosaurus
V van vulkaan en vleeseter
Ei
S van skelet
Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past)
• Een zin langer maken
Het ei ligt………
Met de kwast……….
Met een loep………
In het veld……
Het bot ligt……..
In het museum zie je ……..
Ik zie een fossiel van ……….
De paleontoloog gaat ………
In de veldtas zitten …..….
De dinosaurus gaat…………..
Het bot is van een……………..
Ik vind een spoor van een …………..
Dit ei is van een ……………..
Bij een opgraving zie je……………………..
•

Woorden noemen bij een bepaalde categorie

Museum
Planteneters

dinosaurussen
vleeseters

opgravingen
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•

Tegenstellingen

De dinosaurus is niet jong maar ……………… oud
De loep is niet zwaar maar ……………………….. licht
De paleontoloog maakt zijn veter niet los maar ………………….. vast
De paleontoloog is niet onvoorzichtig maar ………………………….. voorzichtig
De veldtas is niet dicht maar ……………………..open
Het bot is niet vies maar …………………….schoon
Het skelet is niet kapot maar ………………………heel
De pootafdruk is niet klein maar …………………….. groot
De dinosaurus eet niet weinig maar ………………..veel
Ik veeg niet hard maar ………………..zacht over het oude skelet
In het museum staan niet weinig maar …………….. veel dinosaurussen
De nek van de dinosaurus is niet kort maar…………….lang
De tanden zijn niet stomp maar …………….scherp
De dinosaurus brult niet hard maar …………….. zacht
Het vel is niet zacht maar ……………….ruw.
De vondst van de dinosaurus is niet ver weg maar …………… dichtbij
De kist met botten is niet leeg maar ………vol
De botten wegen niet licht maar ………zwaar
De kop hoort niet achter maar ……………. Voor
De poot hoort niet boven maar ………………..beneden
•

Goed of fout?

Je kunt de voetafdruk in de steen zien.
De dinosaurus kruipt in het ei.
Door de loep kun je niet goed kijken.
Met een kwast maken ze de botten schoon.
In het museum is niets te zien.
Het skelet vliegt door de lucht.
De dinosaurus komt uit het ei.
Met de borstel borstelt de paleontoloog het bot schoon.
In het museum lopen dinosaurussen rond.
In het park zijn dinosaurussen nagemaakt.
De paleontoloog werkt met de houweel in zijn voet.

Goed
Fout
Fout
Goed.
Fout.
Fout.
Goed.
Goed.
Fout.
Goed.
Fout.

Functies geschreven taal (pennenbak)
Bij dit thema heb ik woordkaarten en een woordenboek gemaakt om woorden na
te schrijven.
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