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Auditieve oefeningen bij het thema: Plastic 

Boek van de week: 

1: Plasticsoep van de klimaatjesreeks van Clavis 
2: Plasticsoep is troep 
 

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 
 

Soep   plastic   verzamelen 
Stoel   tassen  recyclen 

Fles   afval   container 
Dop   speelgoed  ballonnen 
Pot   doppen  jerrycans  

Meeuw  flessen  verpakking 
Eend   emmer  ingezameld 

Tas   beker   
Zee   lego 
Strand  rietjes 

Net   handschoen 
toetje 

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

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
 

De plastic soep drijft in zee. 
Wij gaan plastic verzamelen. 
De fles ligt in het water. 

De ballon drijft in zee. 
De eend heeft plastic om zijn snavel. 

De meeuw pikt aan het afval. 
Er ligt heel veel plastic op het strand. 
Plastic hoort niet op straat. 

Het afval hoort niet op het strand. 
De plastic tas drijft in zee. 

 
Het plastic moet je in de container verzamelen. 
De zeevogel denkt dat het plastic lekker ruikt. 
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Schildpadden denken dat de tassen kwallen zijn. 

De jerrycans drijven in de zee en in de rivier. 
De vissen zwemmen in de plastic soep. 

Er drijven rode en gele ballonnen in het water. 
Er drijven jerrycans en plastic flessen in de zee. 
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 
Mand  fles  stoel  raam 

Kikker  kast  meeuw kleed  
Thee  hoed  huis  ballon 
Stoel   kan  bed  appel 

Kaars  wolk  boom  emmer 
Glas  tas  deur  tafel 

Net  streep  sap  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) 
 

Soep   plastic   verzamelen 
Stoel   tassen  recyclen 
Fles   afval   container 

Dop   speelgoed  ballonnen 
Pot   doppen  jerrycans  

Meeuw  flessen  verpakking 
Eend   emmer  ingezameld 
Tas   beker 

Zee   lego 
Strand  rietjes 

 
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 
 

De plastic soep drijft in zee. 
Wij gaan plastic verzamelen. 

De fles ligt in het water. 
De ballon drijft in zee. 
De eend heeft plastic om zijn snavel. 

De meeuw pikt aan het afval. 
Er ligt heel veel plastic op het strand. 

Plastic hoort niet op straat. 
Het afval hoort niet op het strand. 
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De plastic tas drijft in zee. 

 
• Reactiewoorden herkennen 

 
Soep – stoel – fles – soep – soep – soep – dop – pot – soep – meeuw  
Eend – eend – tas – eend – zee – eend – strand – plastic – eend – tassen 

Flessen – fles – flessen – afval – speelgoed – flessen – flessen – emmer 
Plastic – plastic – beker – lego – plastic – rietjes -  netjes – handschoen  

Zee – tas – zee - zee  – zee – stoel – meeuw – strand – zee – zee – zee  
Afval – afval – speelgoed – doppen – afval – flessen – afval – eend – afval  
Lego – handschoen – lego – lego – strand – lego – pot – meeuw – lego  

 
• 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-p-a-r-oo-m-n-b-p-h-ij-k-l-p-p-f-r-p-g-d-p 
 
• Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 

 
Soep  fles  dop  tas 

zee  net  strand  meeuw 
 

• Het langste woord (Lange Slang) 

 
Soep  plastic   verzamelen 

Stoel     tassen  recyclen 
Fles  afval   container 
Dop  speelgoed  ballonnen 

Pot  doppen  jerrycans  
Meeuw   flessen  verpakking 

Eend  emmer  ingezameld 
Tas  beker 
Zee  lego 

Strand  rietjes 
Net  handschoen 

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

 
Soep   plastic   verzamelen 

Stoel   tassen  recyclen 
Fles   afval   container 
Dop   speelgoed  ballonnen 

Pot   doppen  jerrycans  
Meeuw  flessen  verpakking 

Eend   emmer  ingezameld 
Tas   beker           toetjes   
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Zee  lego  zeehond 

Strand rietjes  handschoen 
 

• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 
 

Soep  Stoel  Fles   

Dop  Pot  Emmer  
Tas  Beker  Zee 

Pot  Lego  Tas  
Net   Zee  Soep 
 

 
• Alfabetisch principe 

Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters aan: 
P van plastic 
S van soep 

Z van zee 
A van afval 

 
Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 
 
De plastic soep………. 

Op het strand ligt ……………….. 
De fles ………... 

De ballon……….. 
De meeuw pikt………. 
Plastic hoort………. 

Het afval ……… 
De plastic tas………... 

De emmer is vol met …………… 
Plastic gebruik je voor …………………. 
 

 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 
Plastic  soep  verzamelen  zee   
 

• Tegenstellingen 
 

De meeuw is niet oud maar ……………… jong 
De ballon zweeft niet omhoog maar …………………. omlaag 
De dolfijn is niet licht maar ……………………….. zwaar 

De jongen houdt de ballon niet vast maar ………………….. laat los 
De schildpad is niet voorzichtig maar ………………………….. onvoorzichtig 

Plastic soep is niet ongevaarlijk maar …………………………. gevaarlijk 
Het plastic blijft niet drijven maar ……………………….. zinkt 
Je moet plastic niet weggooien maar …………………….opruimen 

Deze plastic tas is niet vol maar ………………………….leeg 
De fles is niet leeg maar ……………………………vol 

Gooi het plastic niet weg maar ………………………raap het op 
Gebruik plastic niet veel maar …………………….. weinig 
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• Goed of fout? 

 
Plastic afval hoort niet op het strand.    Goed 

De eend zwemt in de lucht.     Fout 
De stoel hoort in het water.     Fout 
Het plastic zit in de plastic container.    Goed 

Plastic soep hoort in de zee.     Fout 
De meeuw eet de dolfijn op.     Fout 

Het afval gooi je in de container.     Goed 
De dop zit op de fles.      Goed 
De plastic verpakking ligt in de berm.    Fout 

Het plastic rietje ligt in het water.    Fout 
De plastic handschoen zit om de hand.   Goed 

De dolfijn vliegt in het rond.     Fout 
Het rietje staat in het glas met ranja.    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. 

 


