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Auditieve oefeningen bij het thema: Moppereend 

Boek van de week: 

1; Moppereend 
2; Eenden; informatieboekje 
3; Wolkje 

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) 
• Klankgroepen samenvoegen tot een woord 

• Letters samenvoegen tot een woord 
 

Eend   wolkje   mopperig 
Droog   zwemmen   opgedroogd 
Hond   graven   modderpoel  

Gat   spelen   waterpoelen 
Vies    varken   megantisch 

Haan   kraaien   uiteindelijk 
Koor   konijn    kwispelen 
Hup   huppen   regendruppels 

Groot   domoor   spetterende 
Enorm  schildpad   glanzende 

Geit   waslijn   miljoenen 
Was   kleren    klapperen 
Lijn   buikpijn   geweldig 

Zwart   spetter   regenboog 
Paars   druppel 

Geel   regen 

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

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
 

Eend was mopperig. 
Eend kon niet zwemmen 
Hond graaft een gat. 

Ik heb niemand om mee te spelen. 
Eenden houden niet van modderpoelen. 

Varken rolt in de modder 
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Haan is aan het kraaien. 
We kunnen in koor kraaien. 

Konijn wil samen met eend huppen. 
Schildpad ligt te soezen in zijn schild. 
Zullen we samen soezen, vraagt schildpad 

Je krijgt buikpijn van kleren eten. 
Eend is nog steeds mopperig. 

Wat is het voor een wolk? 
Ik drink de regen op. 
Wat voelt dit geweldig, mekkerde geit. 

 
Het kleine grijze wolkje volgde haar overal. 

Eend heeft niemand om mee te spelen. 
Van gaten graven worden mijn vleugels vies. 
We doen wie het hoogste kan huppen. 

Er hing nu een grote grijze massa in de lucht. 
De grijze wolk werd blauw en paars en geel en uiteindelijk zwart. 

Kan de wolk voor altijd de zon verduisteren? 
Eend klapperde met haar vleugels heen en weer. 

Ze is blij dat er regen gevallen is. 
Een voor een doen de andere dieren met haar mee. 
We poedelen en plonzen vrolijk bij de vijver, zongen ze allemaal in koor. 

In plaats van de wolk hing er een heldere, glanzende regenboog. 
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 
 
Bal  bord  stoel  raam 

Eend  kast  touw  konijn 
Egel   melk  kok  troosten 

Rood  stroop  groep  appel 
Kaars  wolk  pin  zand 
Stroop markt  wijn  tafel 

Pinda   strepen kring  stoel 
Kast  loop  werk  raam 

Regen  paraplu huis  poes 
Hond  boom  struik  wolk 
Drup  plas  kast  beker 

Lepel  wortel  dorst  bord 
 

• 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) 
 

Eend   wolkje   mopperig 
Droog   zwemmen   opgedroogd 
Hond   graven   modderpoel  

Gat   spelen   waterpoelen 
Vies    varken   megantisch 

Haan   kraaien   uiteindelijk 
Koor   konijn    kwispelen 
Hup   huppen   regendruppels 

Groot   domoor   spetterende 
Enorm  schildpad   glanzende 

Geit   waslijn   miljoenen 
Was   kleren    klapperen 
Lijn   buikpijn   geweldig 

Zwart   spetter   regenboog 
Paars   druppel 

Geel   regen 

   
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

 
Eend was mopperig. 
Eend kon niet zwemmen. 

Hond graaft een gat. 
Ik heb niemand om mee te spelen. 

Eenden houden niet van modderpoelen. 
Varken rolt in de modder. 
Haan is aan het kraaien. 

We kunnen in koor kraaien. 
Konijn wil samen met eend huppen. 

Schildpad ligt te soezen in zijn schild. 
Je krijgt buikpijn van kleren eten. 
Wat is het voor een wolk? 

Ik drink de regen op. 
 

• Dezelfde beginletter horen in een reeks woorden 
 

Eend   wolkje   waterpoel 
Droog   zwemmen   druppel 

Hond   graven   geit 
Gat   spelen   spetter 

Vies    varken   regenbui 
Haan   kraaien   konijn 
Koor   konijn    huppen 

Hup   huppen   regendruppels 
Groot   domoor   druppels 

Spetter  schildpad   glanzend 
Geit   geel    waslijn 
Was   kleren    klapperen 

Geel   buikpijn   geweldig 
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Rood   spetter   regenboog 

Paars   druppel   poel 
Geel   regen    gat 

 
• Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 

 
Konijn   Haan   Geit   Varken 

Hond   Wolk   Drup   Regenboog 
 

• Het langste woord (Lange Slang) 
 
Eend   mopperig 

Droog   opgedroogd 
Hond   graven    

Gat   waterpoelen 
Vies    regenbui 
Haan   kraaien    

Koor   kwispelen 
Hup   regendruppels 

Groot   spetterend 
Enorm  schildpad    

Geit   miljoenen 
Was   klapperen 
Lijn   buikpijn    

Zwart   regenboog 
  

• De langste zin 
 

Eend was mopperig.     Eend kon niet zwemmen. 

Hond graaft een gat.     Ik heb niemand om mee te spelen. 
Eenden houden niet van modderpoelen.  Varken rolt in de modder. 

Haan is aan het kraaien.    We kunnen in koor kraaien. 
Konijn wil samen met eend huppen.  Konijn hupt hoog. 
Schildpad ligt te soezen in zijn schild.  We soezen samen. 

Je krijgt buikpijn van kleren eten.  Ik drink de regen op. 
Eend is nog steeds mopperig.  Wat voelt dit geweldig, mekkerde de 

geit. 
Het regent hard.  In de lucht staat een mooie 

regenboog. 

We gaan samen soezen. Dat is rustig. 
Er komen druppels uit de grote wolk. Het regent. 

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

 
Eend   wolkje   mopperig 

Droog   zwemmen   opgedroogd 
Hond   graven   modderpoel  
Gat   spelen   waterpoelen 

Vies    varken   regenbui 
Haan   kraaien   uiteindelijk 

Koor   konijn    kwispelen 
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Hup   huppen   regendruppels 

Groot   domoor   spetterend 
Enorm  schildpad   glanzend 

Geit   waslijn   miljoenen 
Was   kleren    klapperen 
Lijn   buikpijn   geweldig 

Zwart   spetter   regenboog 
 

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

Eend   wolk    gat 

Droog   droog    vies 
Hond   vies    haan 

Modder  modder   poel 
Gat   varken   koor 
Haan   koor    hup 

Koor   groot    geit 
Hup   domoor   was 

Groot   spetter     lijn 
Schildpad  waslijn   geel 

Geit   druppel   wit  
Was   regenboog   nat 
Lijn   zwart 

Zwart   geit 
Paars   geel 

Geel   paars 
 
• Alfabetisch principe 

Ik bied de volgende klanken aan: 
Ee van eend 

M van mopperen 
G van geit 
H van hond en haan 

V van varken 
K van konijn 

 
Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 
• Een zin langer maken 

De eend gaat…………….. 
In de lucht zie je ………………………… 

De hond graaft ……………………………. 
Het varken ………………………………. 
De haan zit ……………………………….. 

De schildpad …………………………………….. 
De geit eet ……………………………………. 

De wolk is nu erg …………………………………. 
Het konijn hupt naar ………………………………… 
Uit de wolk komen ……………………………. 

Je ziet een ……………………………………. In de lucht 
Eend is ……………………………… 
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• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 
Het weer   Dieren   Gevoelens en emoties 

 
• Tegenstellingen 
Eend is niet zwart maar …………………… wit. 

De waterplas is niet nat maar juist …………………… droog. 
De wolk is niet groot maar …………………………… klein. 

Eend is niet blij maar ………………………….. mopperig. 
Het gat is niet ondiep maar ……………………… diep. 
Van graven blijf je niet schoon maar wordt je …………………….. vies. 

Haan wil niet alleen kraaien maar …………………. samen. 
Konijn hupt niet laag maar ………………….. hoog. 

Schildpad is niet snel maar ………………………………… langzaam. 
De wolk was niet klein maar ……………….. groot. 
De was is niet droog maar ………………………… nat. 

Aan de lijn hangt niet weinig maar ……………………. veel was. 
Uit de wolk komen geen kleine maar ……………………… grote druppen. 

Eend is nu niet meer droog maar ……………………………..nat. 
Eend is niet meer somber maar juist …………………….. blij. 

In de plas zitten niet weinig maar ……………………..veel dieren. 
De regenboog is niet lelijk maar ………………………….. mooi. 
 

 
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. 
 

We maken een woordveld bij thema: het weer 

 


