Auditieve oefeningen bij het thema: Kriebelbeestjes
Boek van de week:

1; Rupsje Nooitgenoeg
2; Eentje Geentje het lieveheersbeestje
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
Sp-i-n
ke-ver
lang-poot-mug
Vl-ie-g
in-sect
li-bel-le
Sl-a-k
vlin-der
pis-se-bed
M-ie-r
oor-wurm
mest-ke-ver
T-o-r
kre-kel
dui-zend-poot
W-e-sp
sprink-haan
lie-ve-heers-bees-tje
B-ij
hom-mel
zil-ver-vis-je
W-o-r-m
bos-mier
py-ja-ma-zweef-vlieg
L-ui-s
blad-luis
wes-pen-nest
Auditief geheugen (Pipa Papagaai)
 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden
 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden
Ik zie een beestje
Het is rood en heeft zwarte stippen
In het web hangt een spin
De worm kruipt over de grond
De vlieg vliegt tegen het raam
Onder de steen zit een pissebed
De wesp vliegt naar de limonade
De bij vliegt naar de bloem
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Bij de vijver vliegt een libelle
De slak kruipt langzaam weg
De duizendpoot loopt snel over het pad
De sprinkhaan springt van de ene tak op de andere
Ik zie een oorwurm over een takje lopen
De slak kruipt bij regen uit zijn huisje
De worm graaft snel een gat in de modder
De mier pakt een kever en neemt het mee
Het lieveheersbeestje vliegt naar de bladluizen toe
Een insect heeft zes poten en het lichaam bestaat uit drie delen
Ik hou niet van steekvliegen want daar krijg ik jeuk van
De bromvlieg vliegt door het huis en ik pak hem met de vliegenmepper
 Welk woord is hetzelfde?
De spin zit in zijn web
Op de tak zit een sprinkhaan
De slak is in zijn huisje gekropen
De vlieg vliegt door het huis
De worm kruipt over de grond
De hommel vliegt naar een bloem
De luis eet van een blad

Ik hou niet van een spin
De mier zit op de tak
Ik ga lekker naar mijn huisje toe
In het huis springt een sprinkhaan
De slak kruipt over het blad
De hommel vliegt naar een struik
Op het blad zit een bij

Auditieve analyse
 Woordstukjes: Hoeveel lettergrepen
Spin
kever
Vlieg
insect
Slak
vlinder
Mier
oorwurm
Tor
krekel
Wesp
sprinkhaan
Bij
hommel
Worm
bosmier

heeft dit woord? (Ko Klapper)
langpootmug
libelle
pissebed
mestkever
duizendpoot
lieveheersbeestje
zilvervisje
pyjamazweefvlieg

 Hoeveel woorden zitten in de zin?
Ik loop naar een pad
Op het pad loopt een beest
Het beest is erg klein
Het beest kan ook vliegen
Ik ben bang voor een wesp
Ik ben niet bang voor een spin
De worm kruipt onder de grond
De sprinkhaan springt omhoog
De slak kruipt op een blad
De wesp vliegt naar een bloem
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 Reactiewoorden herkennen
Mier – bij – mier – wesp – mol – mier – mier – mug – mier – spin – mier
Bij – wesp – bij – bij – tor – mug – vlieg – bij – mier – bij – bij – spin
Spin – web – slak – spin – worm – wesp – bij – spin – tor – mier – spin
Worm – web – slak – worm – mier – worm – mug – tor – worm - worm
 Rijmen (Ria Rijm)
Bedenk rijmwoorden op de volgende woorden:
Spin
mier
tor
bij
Slak
vlieg
luis
mug
 Het langste woord (Lange Slang)
Mier
mierenhoop
Bijenkast
bij
Worm
modder
Insect
mier
Tor
sprinkhaan
Langpootmug
vlinder
Vlinder
rups
Wesp
lieveheersbeestje
Pissebed
vlieg
Worm
oorwurm
 De langste zin
De bij vliegt weg
De mug prikt
Op de tak zit een tor
De slak kruipt naar een blaadje
De vlinder zoekt een bloem met nectar
De spin kruipt
De libelle vliegt naar de vijver

De bij vliegt
Ik heb een muggenbult op mijn arm
Er vliegt een vlinder door de lucht
De slak kruipt weg
De rups zoekt eten
De spin maakt een web in het raam
De libelle heeft een mooie kleur op de vleugels

(Letterrups)
 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord
Vlieg
mier
rups
tor
mug
Worm
mier
vlieg
wesp
hommel
Spin
worm
mug
luis
mier
Bij
wesp
spin
slak
mug
Wesp
pissebed
tor
vlieg
mier
Oorwurm
worm
wesp
mier
tor

kever
vlinder
vlieg
bij
kever
vlinder

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter
Vlieg
mier
worm
Bij
tor
slak
Wesp
luis
mier
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Spin
Mier

mug
vlieg

rups
wesp

 Alfabetisch principe
Ik leer de volgende letters aan bij het thema:
V van vlieg, vliegen, vlinder
W van worm, wesp
M van mier, mug, mestkever
L van lieveheersbeestje
Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past)
 Een zin langer maken
De bij vliegt naar ………………………………
In de mierenhoop zitten …………………………………
De vlinder vliegt naar ………………………………………
Ik hou niet van ……………………………………
Het lieveheersbeestjes lust graag …………………………………………
De worm graaft ……………………………………………
De vlieg gaat ………………………………………………
In de bijenkorf wonen ………………………………………………
De sprinkhaan gaat ………………………………………………
In een spinnenweb zit een ………………………………………………
Ik ben bang voor …………………………………………………
 Woorden noemen bij een bepaalde categorie
Dieren
Insecten
Kruipende dieren
Vliegende dieren
 Tegenstellingen
De spin maakt niet een klein maar een ……………………………web.
Ik de mierenhoop zitten niet weinig maar ………………………………… mieren
De tor kruipt niet omhoog maar ………………………………
De vlinder vliegt niet laag maar ………………………………
De kever vliegt niet in het donker maar in het …………………………………
De worm is niet verweg maar …………………………………………
De slak kruipt niet snel maar ………………………………………
Een wespennest is niet ongevaarlijk maar ……………………………………
De honingraat is niet leeg maar ……………………………………
De rups is niet dun maar ……………………………………
De vlinder heeft niet veel maar ……………………………………eitjes gelegd
De mug vliegt soms naar links of naar …………………………
De vlieg zit niet voor het glas maar ………………………………
Het blad is niet nat maar …………………………………
De slak komt niet uit zijn huisje maar blijft ……………………………
Het is niet vroeg maar al ………………………………………
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 Goed of fout?
Een insect heeft 6 poten
Een spin is een insect
Alle insecten hebben vleugels
Een lieveheersbeestje met 2 stippen is twee jaar oud
Een spin heeft 6 poten
Een mier heeft 6 poten
Een rups verandert in een vlinder
De rups komt uit een ei
Een kever heeft een hard schild
Een pissebed is groter dan je hand
Een larve is de baby van een bij
De vlinder zoemt
De bij zoemt
De bij zit in het wespennest
Een pissebed heeft vleugels
Een wesp heeft een angel
De bij maakt honing
Een aap is een insect
Een vlinder heeft pootjes
In de bijenkorf zitten wespen
Een wesp heeft vleugels
 Raadseltjes
Het heeft een rood dekschild met stipjes
Het zit in een web en heeft acht poten
Het is geel en zwart gestreept en heeft een angel
Het heeft mooie kleuren en twee vleugels
Het heeft zijn huisje altijd bij zich
Het is lang en kronkelt door de modder
Het is geel en zwart gestreept en kan honing maken

goed
fout
fout
fout
fout
goed
goed
goed
goed
fout
goed
fout
goed
fout
fout
goed
goed
fout
goed
fout
goed

Lieveheersbeestje
Spin
Wesp
Vlinder
Slak
Worm
Bij

Functies geschreven taal (pennenhoek)



Woordenboek en woordkaarten
Welke dieren zie je buiten? Tellen en schrijven
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