
   

 

Herkent u dat?.. 

´Noa was bij Kees, maar ik heb een nieuwe hond, en 

toen was ik helemaal alleen´. 

Er is soms geen touw aan vast te knopen, maar hoe 

leer je een kind een verhaal of gebeurtenis na te ver-

tellen? Dat is nog een hele klus. Om ouders, logope-

disten en leerkrachten wat handvatten te geven is het 

Verhalen oefenboek ‘Doe mee met Schildpad en Aap’ 

ontwikkeld. 

Het prentenboek biedt structuur d.m.v. gekleurde blokjes:  

Als je een geel blokje ziet is dat het begin van het verhaal. 

Als je een rood blokje ziet is dat het midden van het verhaal. 

Als je een blauw blokje ziet is dat het einde van het verhaal.  

 

 

 

Vier vaardigheden:  
– Structuur van een verhaal 
– Oriëntatie van persoon 
– Oriëntatie van plaats 
– Oriëntatie van tijd  
Per verhaal komt er één  

vaardigheid aan bod. 

Hier ziet u het eerste verhaal uit 

het Verhalen oefenboek. Veel  

plezier! Nieuwsgierig geworden?  

Bestel het boek op 

www.verhalenoefenboek.nl  

of via K2 Publisher.  



 

 

Zwemmen 
Structuur van een verhaal 



   

 

 

Dit is het begin 

van het verhaal. 

 

Wat gaan  

Schildpad en Aap 

doen? 

Het is een zonnige dag.  
Schildpad en Aap gaan zwemmen. 

Aap heeft een badpak aan en Schildpad een zwembroek. 
Ze staan bij het water. 



 

 

 

Dit is het midden 

van het verhaal. 

Wat kan Aap?  

Kan Schildpad dat 

ook?  

Waarom niet? 

Kijk eens wat ik kan! roept Aap.  
Ze klimt in de boom. 
En ze springt in het water. 
Kun jij dat ook? vraagt Aap aan Schildpad.  
Nee, zegt Schildpad, ik ben een beetje bang.   



   

 

 

Dit is ook het  

midden van het 

verhaal.  

Wat kan  

Schildpad? 

Kan Aap dat ook?  

Waarom niet? 

Kijk eens wat ik kan! roept Schildpad. 
Hij drijft op zijn schild. 

Kun jij dat ook? vraagt Schildpad aan Aap. 
Nee, zegt Aap, ik heb geen schild. 



 

 

 

Dit is het einde van 

het verhaal. 

Wat kunnen 

Schildpad en Aap  

samen? 

Kijk eens wat ik kan! roept Aap. 
Ze duikt onder water.  
Dat kan ik ook! roept Schildpad blij. 
Hij duikt ook onder water.  
Eindelijk iets wat ze samen kunnen.  
Want samen spelen is toch leuker. 



   

 

    
        Een verhaal heeft altijd een begin. 
           
         Een verhaal heeft altijd een midden. 
           
         Een verhaal heeft altijd een einde. 

 

 
Dit gaan we samen oefenen. Wat betekent het  
gele vierkant? Wat betekent het rode vierkant? 
Wat betekent het blauwe vierkant? 
 
(1) Hier staan vier plaatjes naast elkaar. Op ieder 
plaatje zie je wat Schildpad en Aap doen. 
- Wat gaan Schildpad en Aap in het begin doen? 
- Wat gaat Aap in het midden doen? 
- Wat gaat Schildpad in het midden doen? 
- Wat gaan Schildpad en Aap aan het einde 
doen?  
 

 
(2) Knip de plaatjes van het kopieerblad uit (je mag 
om hulp vragen!)  
- Wat gaan Schildpad en Aap in het begin doen? 
- Wat gaat Aap in het midden doen?  
- Wat gaat Schildpad in het midden doen?  
- Wat gaan Schildpad en Aap aan het einde 
doen? 
 
(3) Nu ken je het verhaal. 
Jij vertelt het nog een keer.  
Dit keer met het boek dicht. Dat kan je wel. 
Als het niet lukt mag je stiekem kijken.  
Doe het boek maar dicht.   
 
Tip: Wanneer het kind moeite heeft met het  
uitvoeren van de oefeningen kunt u het ondersteunen 
door vragen te stellen. 
 

(4) Heb je alles goed 
gedaan?  
Heel erg knap hoor!  
Versier de eerste  
ballon! 



 

 Kopieerblad 
Zwemmen 




