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Auditieve oefeningen bij het thema: De Vogels 

Boek van de week: 

1:  Coco kan het 
2:  Mijn eerste vogelboek 
3:  Dit is mijn tuin; Maak kennis met vogels in je tuin 

4:  Snip 
 

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 
 

Mus  huismus  heggenmus 
Mees  koolmees  pimpelmees 
Vink  roodborst  boomklever 

Specht merel   winterkoning 
Spreeuw buizerd  ooievaar 

Duif  blauwe  ijsvogel 
Uil  reiger   vogelring 
Meeuw zilver   nestkastje  

Kraai  zwaluw  eieren  
Raaf  jonge   duiventil 

Valk  vogels  voedertafel 
Eet  mussen  pindazak 
Zwerm villa   pindaketting 

Nest    snavel  pindakaas 
Boom  poten   vogeltaart 

Poot  vleugel  vogelgeluiden 
Veer  wormen  vogeltrek 
Worm  voeren  roofvogel 

Gierst  tafel 
Zaad  zaadbol 

Bol  pinda 
Zak   ketting 
Heg   baden 

Huis  broeden 
Rood  strooizaad 

Tak  vliegen 
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Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 
De huismus vliegt naar het huis.  De koolmees pikt aan de pindazak. 
De heggenmus vliegt in de heg.   De vink vliegt in de lucht. 

De specht tikt tegen de boom.   De duif zit in de duiventil. 
De uil zit op een tak.    De meeuw vliegt boven de zee. 

De kraaien zitten in de eikenboom.  Ze maken veel lawaai. 
De ooievaar staat op één poot.   De ooievaar staat in een weiland. 
De ooievaar zoekt muizen.   Het ooievaarsnest staat op een paal. 

Het roodborstje zit in de struik.   De merel fluit erg mooi. 
De reiger staat bij de sloot.   De reiger staat heel stil. 

De ijsvogel vliegt over de vijver.  De zwaluw vliegt hoog in de lucht. 
 
De spreeuwen vliegen in een grote zwerm. 

De uil zit op een tak in de boom. 
De vleugels van de valk gaan snel op en neer. 

Hij zoekt op de grond naar een muis. 
Er staat een blauwe reiger en een zilver reiger bij de sloot. 

De ooievaar heeft een kikker in de snavel. 
Het zwaluwnest is boven in de schuur gemaakt. 
De eieren liggen naast elkaar in het nest. 

De vogel zit op het nest te broeden 
De jonge vogels vliegen uit het nest. 

 
• Nazeggen van vier woorden zonder relatie: 

 

Mus  grind  muis  raam 
Stoep  val  park  veer 

Kwast     valk  berg  plaag 
Rood  noten  boom  stoep 
Wit    wolk  zaad  hut 

Worm   trap  tak  tafel 
Kooi  pinda  oor  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 

2480  1595  3267  1637 
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Auditieve analyse  

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

 
Mus  huismus  heggenmus 
Mees  koolmees  pimpelmees 

Vink  roodborst  boomklever 
Specht merel   winterkoning 

Spreeuw buizerd  ooievaar 
Duif  blauwe  ijsvogel 
Uil  reiger   vogelring 

Meeuw zilver   nestkastje  
Kraai  zwaluw  eieren  

Raaf  jonge   duiventil 
Valk  vogels  voedertafel 
Eet  mussen  pindazak 

Zwerm villa   pindaketting 
Nest    snavel  pindakaas 

Boom  poten   vogeltaart 
    

• Hoeveel woorden zitten in de zin? 
 
De huismus vliegt naar het huis.  De koolmees pikt aan de pindazak. 

De heggenmus vliegt in de heg.   De vink vliegt in de lucht. 
De specht tikt tegen de boom.   De duif zit in de duiventil. 

De uil zit op een tak.    De meeuw vliegt boven de zee. 
De kraaien zitten in de eikenboom.  Ze maken veel lawaai. 
De ooievaar staat op één poot.   De ooievaar staat in een weiland. 

De ooievaar zoekt muizen.   Het ooievaarsnest staat op een paal. 
Het roodborstje zit in de struik.   De merel fluit erg mooi. 

De reiger staat bij de sloot.   De reiger staat heel stil. 
De ijsvogel vliegt over de vijver.  De zwaluw vliegt hoog in de lucht. 
 

De spreeuwen vliegen in een grote zwerm. 
De uil zit op een tak in de boom. 

De vleugels van de valk gaan snel op en neer. 
Hij zoekt op de grond naar een muis. 
Er staat een blauwe reiger en een zilver reiger bij de sloot. 

De ooievaar heeft een kikker in de snavel. 
Het zwaluwnest is boven in de schuur gemaakt. 

De eieren liggen naast elkaar in het nest. 
De vogel zit op het nest te broeden 
De jonge vogels vliegen uit het nest. 

 
• Reactiewoorden herkennen 

 
Mus  nest   mees   mus  mus  mus  vink  specht  mus  mus  duif  mus  mus       
Uil  uil  spreeuw  kraai  uil  uil  uil  raaf  uil  uil  zwerm  uil  uil  nest uil  uil 

Gierst  poot  gierst  veer  gierst  gierst  worm  voer  gierst  gierst  gierst   
Heg  heg  zaad  bol  heg  zak  heg  heg  heg huis  rood  meeuw  heg  heg     

Valk  mus  mees  valk valk  valk  merel  reiger  valk  valk  zwaluw  valk  valk   
Vink  vink vink  specht  duif  vink vink valk  vink vink  raaf  vink nest vink   
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• 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 (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 

 
Mus   mees  spreeuw valk  raaf 

Poot    huis  veer  zaad  boom 
    
• Het langste woord (Lange Slang) 

 
Mus  huismus.  Heggenmus  strooizaad   

Vogeltaart mees.   Koolmees   pimpelmees 
Vink  boomklever.  Rood   roodborst   

Specht merel.  Winterkoning broeden 
Eieren  spreeuw.  Buizerd  ooievaar 
Duif  blauwe.  IJsvogel  gierst   

Uil  reiger.  Wormen  vogelring 
Meeuw zilver.   Nestkastje  baden  

Kraai  zwaluw.  Ketting  pindakaas 
Pinda  raaf.   Jonge   duiventil 
Valk  vogels.  Voedertafel  zaadbol 

Pindazak tafel.   Eet   mussen   
Zwerm villa.   Pindaketting  vleugel 

Voeren nest     Worm   snavel   
             
• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord (Letterrups) 

 
Mus  huismus  heggemus 

Mees  koolmees  pimpelmees 
Vink  roodborst  boomklever 
Specht merel   winterkoning 

Spreeuw buizerd  ooievaar 
Duif  blauwe  ijsvogel 

Uil  reiger   vogelring 
Meeuw zilver   nestkastje  
Kraai  zwaluw  eieren  

Raaf  jonge   duiventil 
Valk  vogels  voedertafel 

Eet  mussen  pindazak 
Zwerm villa   pindaketting 
Nest    snavel  pindakaas 

Boom  poten   vogeltaart  
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• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

 
Mus   veer   vogel 

Mees   merel   mus 
Duif   duif   duif 
Raaf   koolmees  valk 

Boom   specht  uil 
Tak   meeuw  poot 

Poot    vink   voer 
Voer   mees   boom 
Veer   boom   tak 

Muis   tak   raaf 
  

     
      
• Alfabetisch principe 

Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters: 
v van vogel, vliegen en veer 

S van specht en snavel 
M van mus, mees en meeuw 

D van duif 
Ui van uil 
 

 
Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 
 
In de boom zit een ………………    

In het nest zitten ……… 
De mus vliegt naar…………   

De zilverreiger staat……… 
De boomklever……   
Het voer ligt…….. 

Een zwerm……..    
In de duiventil ………. 

Op de voedertafel ………   
In het nestkastje…..….   
 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
 

Vogels  Vliegen  Tuin     
       
• Tegenstellingen 

 
De mus is niet oud maar ……………… jong 

De koolmees vliegt niet hoog maar …………………laag 
De uil ziet niet alleen een groot dier maar ook een …………………klein dier 
De duif vliegt niet in maar……………………… uit de til 

De buizerd vliegt niet snel maar ……………………langzaam 
De vink vliegt niet omhoog maar …………………. omlaag 

Het vogelei is niet zwaar maar ……………………….. licht 
Het nestkastje zit niet los maar ………………….. vast 
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Het nestkastje hangt niet scheef maar……………… recht 

De buizerd is niet onvoorzichtig maar ………………………….. voorzichtig 
De specht tikt niet hard maar ……………….zacht 

De worm zit niet ondiep maar …………………..diep 
 
• Goed of fout? 

 
De heggenmus zit in de heg.    Goed 

De mus schrijft een boek.    Fout 
De muis vangt een valk.     Fout 
De pimpelmees pikt aan het zaad.    Goed. 
De spreeuw eet honing.     Fout. 
De merel is erg groot.       Fout. 
De vogel is heeft een staart.      Goed. 
De ooievaar vangt een muis.     Goed. 
De meeuw eet keutels.     Fout. 
De specht tikt tegen de boom.    Goed. 
De ooievaar eet met mes en vork.    Fout. 
Een struisvogel kan vliegen                                                 Fout 

 

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

te schrijven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


