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Auditieve oefeningen bij het thema: Tijgers 

Boek van de week: 

1; Ssst! De tijger slaapt 
2; Tijgers; informatieboekje 
 

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 

Vos   tijger   ooievaar 

Muis   schildpad  slaapliedje 

Groen   kikker   nippertje 

Geel   slapen  voorzichtig 

Rood   spannend  klaarwakker 

Blauw   ballon   verrassing 

Slim   aaien   gefeliciteerd 

Laag   zweven  verjaardag 

Kop   briljant 

Pang   blazen 

Taart   wakker    
 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
De tijger slaapt 
We willen haar niet wakker maken 

De tijger ligt in de weg 
Kikker zweeft over tijger heen 

Vos is te zwaar 
Schildpad zweeft over tijger 
Muis hangt aan de blauwe ballon 

Muis valt op de kop van tijger 
We zingen een slaapliedje 

Ooievaar heeft lange poten 
Ze prikt in de ballon 
De ballon knapt hard 
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De tijger wordt er klaarwakker van 
De tijger zit rechtop en kijkt om zich heen 

De vriendjes hebben taart voor de tijger 
Er hangen allemaal mooie slingers in de lucht 
Tijger krijgt ook allemaal cadeautje van de vrienden 

Ze eten allemaal een stukje taart met kaarsjes 
Er hangen allemaal ballonnen in de lucht 

Wat zou er in het cadeautje zitten? 
Gefeliciteerd met je verjaardag, Tijger! 
De vriendjes maken er met tijger een gezellig feest van 

 
• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Poot  taart  stoel  raam 
Kikker  kast  feest  muis  
Muis  hoed  huis  ballon 

Rood  kikker  bed  appel 
Kaars  wolk  boom  tijger 

Ballon  markt  deur  tafel 
Taart  streep  punt  vierkant 

 
• 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 

2480  1595  3267  1637 
 

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

Vos   tijger   ooievaar 

Muis   schildpad  slaapliedje 

Groen   kikker   nippertje 

Geel   slapen  voorzichtig 

Rood   spannend  klaarwakker 

Blauw   ballon   verrassing 

Slim   aaien   gefeliciteerd 

Laag   zweven  verjaardag 

Kop   briljant 

Pang   blazen 

Taart   wakker 
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• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

De tijger slaapt 
We willen haar niet wakker maken 

De tijger ligt in de weg 
Kikker zweeft over tijger heen 
Vos is te zwaar 

Schildpad zweeft over tijger 
Muis hangt aan de blauwe ballon 

Muis valt op de kop van tijger 
We zingen een slaapliedje 
Ooievaar heeft lange poten 

Ze prikt in de ballon 
De ballon knapt hard 

 
• Reactiewoorden herkennen 
 

Tijger – slapen – wakker – spannend – tijger – tijger – kikker – tijger – tijger 
Kikker – ballon – geel – kikker – kikker – zweven – aaien – neus – kikker 

Vos – kikker – vos – groen – lager – lager – vos – vos – blazen – vos – tijger 
Schildpad – muis – schildpad – tijger – rood – wakker – schildpad – aaien – rood 

Muis – blauw – muis – muis – eng – vallen – muis – kop – muis – wiegen – muis 
Ooievaar – blauw – ooievaar – poot – ooievaar – ballon – pang – ooievaar 
Taart – feest – taart – taart – ballon – taart – taart – cadeau – taart - taart 

 
• 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 

m-s-r-t-m-m-w-z-r-t-s-g-t-k-p-l-m-n-m-t-h-k-m 
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 
t-r-f-t-t-g-h-k-l-s-t-a-r-oo-m-n-b-t-h-ij-k-l-t-t-f-r-t-g-d-t 

 
• Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 
 

Muis    vos   ballon    taart 
Geel    groen   rood   blauw 

 

• Het langste woord (Lange Slang) 
 

Tijger   muis    vos   ballon 
Schildpad  vos    muis   ooievaar 
Kikker   taart    tijger   muis 

Muis   slaapliedje   aaien   vos 
Schildpad  geel    ooievaar  blauw 

Ballon   groen    schildpad  rood 
Spannend  eng    cadeau  ooievaar 
Kikker   muis    schildpad  klaarwakker 

Taart   slinger   ballon   geel 
Slaapliedje  aaien    klaarwakker  slapen 
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(Letterrups) 

• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 
Vos  muis  schildpad  ballon  geel  groen 

Tijger  ooievaar schildpad  blauw   poot  pang! 
Kikker  muis  vos   tijger  schildpad muis 
Aaien  slapen wakker  zweven ballon  rood 

Vos  zwaar  zakken  muis  kop  tijger 
 

• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 
Vos   muis   tijger 
Muis   vos   muis 

Schildpad  geel   kikker 
Kikker   rood   ballon 

Tijger   poot   taart 
Wakker  kop   vos 

 

• Alfabetisch principe 
Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters aan: 

T van tijger en taart 
K van kikker 

M van muis 
V van Vos 
B van ballon 

S van schildpad 
 

Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 
• Een zin langer maken 
De tijger slaapt op……….. 

De kikker gaat ………. 
De schildpad hangt …………. 

De vos zweeft……….. 
De muis is bang voor ……….. 
Als de tijger wakker wordt dan …………. 

De ooievaar gaat ………. 
Als de tijger klaarwakker is dan………………… 

Op het feestje zie je …………………………. 
De tijger wordt ……………… jaar 
In het cadeautje  zit …………….. 

 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Feest   wilde dieren   tijgers 
 
• Tegenstellingen 

De tijger is niet oud maar ……………… jong 
De tijger slaapt niet maar is ……………………….. wakker 

De dieren zijn niet bang maar ……………………… dapper 
De tijger slaapt niet licht maar heel ……………… diep 
De dieren hebben niet alle tijd maar hebben …………………. haast 

De ballon zweeft niet omhoog maar …………………. omlaag 
Vos is niet licht maar ……………………….. zwaar 

Muis houdt de ballon niet vast maar ………………….. laat los 
De ooievaar is niet voorzichtig maar ………………………….. onvoorzichtig 
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De ballon blijft niet heel maar gaat ……………………..stuk 

De ooievaar heeft geen korte poten maar ………………….lange poten 
Tijger is niet verdrietig maar juist ………………………….. blij 

 
 
• Goed of fout? 

De tijger slaapt heel diep en ligt in de weg   Goed 
We schuiven de tijger aan de kant    Fout 

De dieren hebben één ballon bij zich    Fout 
Kikker zweeft aan de gele ballon    Goed 
Vos valt van de ballon naar beneden    Fout 

Schildpad kijkt bezorgd, want tijger eet vos op  Fout 
Muis hangt aan de blauwe ballon     Goed 

Muis valt op de kop van tijger     Goed 
Ooievaar hangt aan de rode ballon    Fout 
Ooievaar prikt met de poot in de ballon   Fout 

Ooievaar stapt over de tijger heen    Goed 
De ballon knapt en tijger slaapt door    Fout 

Tijger is jarig!       Goed 
 

 
Functies geschreven taal  (pennenbak) 
 

Bij dit thema heb ik woordkaarten en een woordenboek gemaakt om woorden na 
te schrijven. 

Ook kunnen woorden na getypt worden op de computer. 

 


