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Leestraining Tekstinhoud beeldend voorstellen.
Proeven, ruiken, horen.

Oefening 1 Stel je de tekst in gedachten voor! 
Probeer de geuren te ruiken!

In een warme kamer ruikt het naar appeltaart 
en verse koffi e. Mama kookt een Italiaanse 
maaltijd, daarom ruikt het in de keuken naar 
verse kruiden. Oma heeft een peperkoek ge-
bakken. In huis ruikt het naar kaneel.

Hans eet het liefst kalkoen en hij snoept 
graag zoetigheid. Tom‛s favoriete eten is een 
Wiener Schnitzel. En onze kat Max houdt van 
lasagne.

1. Waar ruikt het naar in de keuken?
Kruis het juiste antwoord aan!

2. Wat is Tom‛s favoriete eten?
Kruis het juiste antwoord aan!

a] naar pizza

a] zoete snoepjes

b] naar knofl ook

b] een Wiener Schnitzel

c] naar kruiden

c] lasagne

Stel je de 
tekst in ge-
dachten voor!
Probeer daarbij 
voor te stellen 
hoe het eten 
smaakt.
Hoe smaakt een 
snoepje, een 
biefstuk of la-
sagne?

Kun je je voor-
stellen hoe 
koffie, kaneel, 
peperkoek en 
knoflook rui-
ken?
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Oefening 2 EEN WANDELING IN DE REGEN!

Buiten komt de regen met bakken naar bene-
den. Stefan houdt van de regen. Hij trekt snel 
zijn regenjas en waterdichte laarzen aan en 
loopt naar buiten. Stefan springt van plezier 
in een kleine plas. Splish, splash, het water 
spat in alle richtingen. Dat vindt de jongen 
erg leuk.

„Kom binnen in de warme kamer,“ roept zijn 
zus. Maar Stefan blijft liever buiten om de 
regendruppels op zijn huid te voelen.

Maar plotseling ruikt hij iets. Wat is dat voor 
een heerlijke geur? Het ruikt naar warme 
chocolademelk en koffi ebroodjes. Stefan is 
opeens erg hongerig. Nu gaat hij toch naar 
binnen naar zijn zus.

Stel je nu het 
verhaal voor, 
alsof jij het 
meemaakt!

Kun je je 
voorstellen dat 
je buiten in de 
regen loopt? 
Houd je van de 
regen? En kan 
je de regen 
voelen?

Kun je ook “horen” hoe Ste-
fans zus roept?

Kun je je voorstellen, hoe de 
warme chocolademelk en het 
koffiebroodje smaken?
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Oefening 3 WAT DOEN DE DIEREN?

Lassie zit voor zijn hondenhok. De hond blaft 
heel hard.
Het etensbakje van de kat is leeg. Toch heeft 
ze nog steeds honger en wil eten. Ze miauwt.
In de tuin van de buren kraait de haan.
Het kleine varkentje knort en rolt tevreden  
rond in de modder.

Stel je de 
tekst bij het 
lezen voor! 
Luister naar de 
dierengeluiden 
in je hoofd!

1. Welke dier doet wat?
 Verbind met lijnen!

De hond blaft. Het varken 
knort. De kat miauwt. De haan 

kraait.


