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Auditieve oefeningen bij het thema: dinosaurussen 
 

Boek van de week: 

1; De archeoloog 

2; Dinosaurussen 

3; Tom en de dinosaurussen in het museum 

4; Dinosaurussen 

 

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 

Bot      botten   dinosaurus          

Ei fossiel               archeoloog  

Kaart   schedel           voetafdruk 

Poot   botten   opgraving 

Kop   vroeger  museum  

Tand   vliegen   uitgestorven 

Groot   lopen   vleeseter 

Klein   zwemmen  planteneter 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 

De archeoloog graaft de vondsten op. 

De archeoloog vindt een schedel. 

In het ei zit een dino. 

Zie je de voetafdruk? 

Het skelet staat in een museum. 



2 

 www.jufjanneke.nl 

Er ligt een schedel in de grond. 

Wat is deze dinosaurus groot 

 

De archeologen hebben eieren en skeletten gevonden 

De eieren en skeletten zijn van hele grote dinosaurussen 

Deze dinosaurussen zijn al lang geleden uitgestorven 

Ze graven de skeletten heel voorzichtig uit zodat ze niets breken 

Daarna maken ze de skeletten schoon en doen ze in een kist 

In een museum zetten ze de skeletten in elkaar 

Je kunt de grote dinosaurusskeletten later bekijken 

Zo leer je van alles over de dinosaurussen                                

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Fruit dino ogen water 

Dorst bessen fossiel visite 

Huilen skelet glas beter 

Fossiel  pyjama sap bloemen 

Nek  honger melk tandarts 

Vleeseter  schedel brancard potje 

Sirene bed sinaasappel voetafdruk 

Schedel  recept zalf ontstoken 

Krukken voetafdruk fruit handdoek 

Botten  schaafwond au fossiel 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Skelet            skelet             bot             voet 

Neusgat        stekel             voet             stekel 

Schouder      nek                  voet             voet 

Tafel             museum          tafel            staart 

 

 Welk woord ontbreekt 

Skelet           schedel         nek        bot  

Skelet                             nek        bot  

 

Fossiel         vleeseter      skelet         neus 

                   vleeseter      skelet         neus 

 

Dino           botten        voetafdruk      schedel 

Dino           botten                               schedel 
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 Hetzelfde woord in twee zinnen 

De dino is een vleeseter.                          De haai is een vleeseter. 

Zijn staart hangt naar beneden.                De staart staat omhoog. 

Het skelet staat op een tafel.                    In het museum hebben ze een skelet. 

Het neusgat is verstopt.                            Het neusgat is open. 

Ze graven een fossiel op.                           In het museum is een fossiel. 

 

 Nazeggen van een cijferreeks 
9876                    5431                     6872 
6754                    2531                     9632 

8963                   3245                     2147 

7285                   5252                     5874 

9216                    4235                     6541 

5432                       7546                        1425 

3542                     4862                     3654 

2354                9548                     2749 

2541               6321                     5396 

2334                     1475                     8253 

 

Auditieve analyse 

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

Bot      botten   dinosaurus          

Ei fossiel               archeoloog  

Kaart   schedel           voetafdruk 

Poot   botten   opgraving 

Kop   vroeger  museum  

Tand   vliegen   uitgestorven 

Groot   lopen   vleeseter 

Klein   zwemmen  planteneter 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

In het ei zit een dino. 

Zie je de voetafdruk? 

Het skelet staat in een museum. 

Er zit een schedel in de grond. 

Wat is de dinosaurus groot 

De dinosaurus is erg groot 

De dino eet een blad van een boom 

Op de kaart staat de plek waar ze gaan graven 
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 Reactiewoorden herkennen 

Fossiel  schedel  botten  fossiel  fossiel skelet fossiel  ei  afdruk  fossiel   

Fossiel  botten  botten  botten  schedel skelet  botten afdruk  botten 

Botten  schedel  skelet  skelet  afdruk  skelet  fossiel  ei  skelet  skelet 

 

 Reactieletters herkennen 

k   l   m   k   s   m   p   k   r   s 

m  s   k   s   p    r    k   p   s   l 

p   n    r   r   m   s    l    r    k  p 

k   s    m  p  s    m   l    k   r  m 

l    k    p   l   m   s   p   l     r   s 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

 

Wat rijmt op:  bot       afdruk       ei        skelet    kop  

             

 Het langste woord (Lange Slang) 

Skelet             ei                                    bot         botten 

Bot                 voetafdruk                      skelet      bot 

Voetafdruk      afdruk    schedel uitgestorven 

Ei   vroeger   museum planteneter 

Pootafdruk  poot    vleeseter tand 

 

 De langste zin 

De archeoloog graaft de vondsten op.          Hij vindt een skelet 

Zie je de voetafdruk?                                De archeoloog vindt een schedel. 

Het skelet staat in een museum.                   Kleine dino’s hebben scherpe tanden 

Er ligt een schedel in de grond.                     Niemand heeft dino’s ooit gezien. 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Skelet              bot              voetafdruk 

Ei                     fossiel        schedel 

Museum           tafel            dinosaurus 

Kop                  stekel          staart 

Beenderen      nek              neusgat 

Bot   skelet   groot 

Afdruk  botten   vroeger 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Skelet              bot              voetafdruk 
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Bot                     kop   fossiel        

Museum           poot           dinosaurus 

Kop                  nek   staart 

Afdruk  voet   vroeger 

Dinosaurus  dood   museum 

 

 Alfabetisch principe 

De volgende letters leer ik aan: 

D van dinosaurus 

Beginletters van de dinosaurus-soorten 

 

 Dezelfde beginletter herkennen 

Skelet           schouder         bot 

Tafel             museum          mond 

Voedsel        stekel              voet 

Nek              neusgat           staart    

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De dinosaurus…………………… 

Het skelet………………… 

Bij de opgravingen vinden ze……………… 

De botten…………… 

De archeoloog vindt………… 

In het museum zie ik een ………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Vroeger   Museum   Dinosaurussen 

 

 Tegenstellingen 

De dinosaurus leeft niet nu maar ………………………………………vroeger 

De diplodocus is niet klein maar ………………………………………groot 

Het skelet is niet nieuw maar ………………………………oud 

In het museum staan niet weinig maar ………………………………veel dinosaurussen 

Een dinosaurus  leeft niet meer maar is ………………………………. uitgestorven 

De pootafdruk is niet groot maar ………………………………klein 

Het vel is niet zacht maar ………………………………………ruw 

Het ruikt niet lekker maar ………………………………………vies 

Een triceratops loop niet langzaam maar………………………………………snel 

De bronchosaurus heeft geen korte maar een …………………………… nek 

De tyrannosaurus eet niet weinig maar ………………………………………veel 

De tyrannosaurus was niet ongevaarlijk maar ………………………………………gevaarlijk 
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 Goed of fout? 

De dinosaurus is aan het schaatsen.                          Fout. 

De dinosaurus heeft hoorns.                                       Goed. 

De dinosaurus heeft ogen.                                         Goed. 

De dinosaurus heeft rode gympen aan.                      Fout. 

De dinosaurus valt uit zijn bed.                                   Fout  

De dinosaurus heeft een groot hoofd.                         Goed. 

De dinosaurus is aan het dansen.                               Fout. 

De dinosaurus heeft tanden.                                       Goed. 

De dinosaurus heeft een rokje aan.                            Fout. 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Kaartjes voor het museum maken 

 Woorden na typen en naschrijven 

 


