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Auditieve oefeningen:  thema de supermarkt 
 

Boek van de week: 
1; Boodschappen doen 

2;Wat zit er in de boodschappenwagen? 

3;De supermarkt 

 

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 wat er op de achterkant zou kunnen staan? 

 Als je naar de voorkant kijkt, welk verhaal zou dan in het boek staan? 

 Lees een verhaal voor totdat het spannend wordt, laat de kinderen dan 

raden/tekenen hoe het verhaal verder gaat. Ook leuk is om hier een tweegesprek 

van te maken. 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

s-oe-p   g-e-ld   pat-at   aard-ap-pel   

k-oe-k   kl-an-t   pi-zza   pan-nen-koek 

sn-oe-p  l-ij-st   groen-ten  kar-bo-na-de 

dr-o-p   bloem-kool  toon-bank  kip-pen-poot   

br-oo-d  bo-ter   ko-pen   kren-ten-bol 

b-o-rd   be-stek  eu-ro   ta-fel-kleed 

k-aa-s   ont-bijt  mand-je  win-kel-wa-gen 

vl-ee-s   rook-worst  li-mo-na-de  bood-schap-pen-mand-je 

b-o-n   goed-koop  cho-co-la-de-melk por-te-mon-nee 

gl-a-s   drink-en  wa-ter-fles  bood-schap-pen-lijst-je 

ij-s   ko-ken   mag-ne-tron  be-tal-len 

d-uu-r   kas-sa   bood-schap-pen su-per-markt 

t-a-s   fol-der  win-kel-cen-trum pin-au-to-maat 

 

 Ik stop in mijn winkelwagen een: 

k-oe-k, h-a-m, z-ou-t, l-o-f, m-ee-l, s-oe-p, l-ij-m, v-i-s, r-oo-m, b-ie-r, w-ij-n, ij-s,  

k-oo-l, r-oo-s, th-ee, p-ee-r, d-oo-s, str-oo-p, sl-a, m-e-lk, r-ee-p, dr-o-p, vl-a, k-aa-s,  

b-o-l, ei. 
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Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Ik lust graag soep 

In de winkel is het druk 

Ik pak een mandje 

Ik doe er brood in 

Ik loop door de winkel 

Ik weeg de groente op de weegschaal 

Bij de kassa staat een lange rij 

Ik doe de boodschappen in de tas 

De boodschappen kosten veel geld 

Ik heb een boodschappenlijstje meegenomen 

Een snoepje vind ik heel lekker 

Bij de slager krijg ik vlees 

Zit er genoeg geld in je portemonnee? 

 

In de supermarkt staan de boodschappen in het schap 

Er is een speciale broodafdeling voor brood en gebak 

Er is een slager waar je vlees en vleeswaren kunt halen 

De snoepjes liggen in een schap vol met snoepgoed 

Ik loop met mijn winkelwagen door de supermarkt 

In de winkelwagen moet een muntje van een euro 

Ik leg de boodschappen op de lopende band voor de kassa 

De caissière scant de boodschappen en dan weet ik hoeveel ik moet betalen 

De inpakkers stoppen nieuwe voorraad in de schappen van de supermarkt 

Ik weeg de appels op de weegschaal van de groenteafdeling 

De zak met groente is veel te zwaar en daarom komt er een scheur in 

Ik leg vier appels en een stuk kaas in de winkelwagen 

 

 Geheugenspel: Ik leg in de winkelwagen……… 

Begin het spel door zelf iets te noemen dat in de winkelwagen gaat, de volgende met de 

zin herhalen en de boodschap die de eerste heeft genoemd. Daarna voegt dit kind iets 

toe aan de winkelwagen. Zo wordt de rij steeds langer……… 

 

 Nazeggen van de prijzen van de boodschappen 

5431  3864  9835  2463  2284  1853 

3638  2743  4026  2585  8356  3286 

2593  6827  9684  2308  2385  2592 

9146  0260  3974  0358  2062  9272 

0257  2502  6837  9355  7725  9264 
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Auditieve discriminatie 

 Woordstukjes: Hoeveel lettergrepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 

soep   patat   aardappel   

koek   pizza   pannenkoek 

snoep   groenten  karbonade 

drop   bloemkool  kippenpoot 

brood   boter   krentenbol 

bord   bestek   tafelkleed 

kaas   ontbijt  restaurant 

vlees   rookworst  limonade 

tas   slager   boodschappen 

glas   drinken  waterfles 

ijs   koken   tafellaken 

geld   bakker   chocolademelk 

bon   kassa   caissière 

 

 Reactiewoorden herkennen  

Geld – geld – kar – mand – geld – beker – bord – geld – kar – vork – geld – kar 

Sla – prei – ui – sla – prei – kaas- peer – sla – sla – kool – sla – appel – sla – ui - prei 

Kaas – ei – vlees – kaas – brood – kaas – ei – kaas – kaas – prei – kaas – saus – kaas – ei 

Peer – banaan – peer – appel – peer – pruim – peer – bes – appel – peer – banaan – peer 

Ui – kool – wortel – ui – tomaat – ui – prei – ui – wortel – bloemkool – ui – sla – ui – sla 

Duur – goedkoop – duur – veel – kassa – duur – geld – duur – goedkoop – veel - duur 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Ik kook soep 

In de soep zit vlees 

In de soep zit ook groente 

Er zitten ballen in de soep 

Ik lust graag drop 

Ik ben dol op een lolly 

Bloemkool zit in mijn mand 

Ik loop door de winkel 

De boodschappen zijn erg duur 

Ik loop door de supermarkt 

Ik heb een winkelwagen vol met boodschappen 

Ik heb veel geld in mijn portemonnee 

 

 Welk woord hoort er niet bij? 

Appel – sla – boek – banaan – citroen – radijs 

Schaar – pindakaas – borstel – spiegel – kam 

Kopjes – bordjes – glazen – ijs – lepels – vorken 

Brood – koek – drop – toffee – lolly – zuurstok 

Broek – trui – rok – jas – laarzen – bloes 

Kaas – boter – eieren – potlood – melk – yoghurt 
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Brood – kadetje – krentenbol – kaas – croissant 

Worst – gehakt – karbonade – kipfilet – vis - gehaktbal 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op: 

Geld  vak  klant  kopen  mand 

Duur  zwaar  bon  kar  wegen 

 

 Rijmen 

Bij de bakker haal je speculaas 

Uit de koeling haal je…………………………………… kaas 

In de supermarkt koop je kaneel 

En ook grote zakken ………………………………………meel 

Als je zout wilt kopen  

Moet je naar die stelling ……………………………………toelopen 

Bij de slager krijg je een plakje worst, 

Daarvan krijg je reuze ……………………………………dorst 

Van veel eten wordt je dik, 

Van priklimonade krijg je de ………………………………hik 

Eet je ook de korsten van je brood? 

Daarvan wordt je sterk en ………………………………groot 

Als je veel boodschappen gaat halen, 

Moet je ook veel geld ……………………………betalen 

Thuis gaan de boodschappen in de kast 

Alleen dit koekje hou ik goed ………………………………vast 

In de koeling staat de vla 

En de yoghurt komt ………………………………daarna 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Kar  boodschappenkar  groente  groenteman 

Appelmoes kaas    broodbeleg  ham 

Drop  chocoladereep  kip   kippenpoot 

Komkommer sla    hamburger  patat 

Saus  winkelmandje   kaas   spaghetti 

Kassa  rij    magazijn  geld 

Soep  Soepstengel   ijs   slagroom  

Chocola drop    evenveel  meer 

Geld  portemonnee   wegen   boodschappen 

Euro  betalen   kassa   geld 

Weegschaal ui    slager   vlees 

 

 De langste zin 

Ik pak melk     Ik pak een pak melk uit de koelkast 

In de winkel is het druk voor de kassa Ik sta in de rij 

Ik lust ijsjes     Hoeveel ijsjes liggen er in de vriezer 
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Voor pannenkoeken heb je meel nodig Ik lust graag friet 

De klant betaalt    In de portemonnee zit veel geld 

Het brood ruikt lekker bij de bakker Het brood is vers 

Ik haal appels    Er zijn in de supermarkt veel soorten appels 

De koekjes zien er heerlijk uit  Ik lust koekjes 

De bloemen zijn rood   Ik haal bloemen bij de bloemenafdeling 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Glas  fles  brood   peer  appel  fruit 

Friet  pizza  kaas   kaas  ham  water 

Geld  bon  servet   koek  snoep  druif 

Zout  suiker  peper   brood  bol  stokbrood 

Prei  sla  kool   yoghurt kwark  vla 

Pudding vla  saus   ijs  pudding slagroom 

Melk  yoghurt vla   snoep  drop  lolly 

Peer  banaan  druif   kers  banaan  appel 

Kassa  geld  drank   winkel  vriezer kassa 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Peer    koek    drop 

Vla    bon    kers 

Sla    duur    druif 

Ham    ham    kool 

Water    saus    euro 

Friet    kool    peer 

Kassa    tas    vla 

Geld    zout    saus 

Banaan   kip    kip 

Kool    wijn    zout 

Lijst    hoog    winkel 

 

 Alfabetisch principe 

Welke letters lust de letterrups graag? 

E van eten – T van tas – EU van euro – S van supermarkt  

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

In de winkelwagen ligt…………………… 

In de koeling staat…………………………… 

Mama koopt …………………………… 

Een pak melk kost…………………………… 

De boodschappen zijn ………………………………………… 

De slager snijdt ………………………………………… 

In de supermarkt loopt ………………………………… 
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Papa tilt de boodschappen ……………………………………… 

In de folder staat………………………………… 

In de tas zit ………………………………… 

Bij de broodafdeling haal ik ……………………………………… 

Bij de kassa ………………………………… 

Ik lust graag ……………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Koud   Winkel   Supermarkt  Groente 

Slagerij  Bakker  Geld   Fruit 

Koeling  Vriezer  Koekjes  Vlees 

 

 Tegenstellingen 

Melk is wit, drop is …………………………… 

Dit kost niet veel maar …………………………………… 

Ik steek schuin over de straat, jij steekt  ……………………………………over de straat 

De tas is niet leeg maar ………………………………… 

IJs is koud, pizza is ……………………………… 

In het pak zit niet weinig maar ……………………………melk 

De kadetjes zijn niet vers maar ………………………………… 

Maandag is de winkel open, zondag is de winkel ………………………………………… 

Vlees is duur, brood is …………………………………………… 

In het ene pak zit meer in het andere zit …………………………………… 

Ik ga de pudding niet kopen maar …………………………………………… 

De tas is niet zwaar maar …………………………………………… 

Ik hoef niet voor de appels te betalen want ze zijn ……………………………………… 

Dit pak is niet klein maar …………………………… 

In de supermarkt zijn niet weinig maar …………………………………………koekjes 

Ik doe wat appels erbij en ik haal wat pruimen ……………………… 

De kar is niet vol maar …………………………………… 

 

 Goed of fout? 

In de supermarkt koop je macaroni   Goed 

In de kledingwinkel haal je een brood   Fout 

Bij de viswinkel haal je lekkerbekjes   Goed 

Aardappelen koop je in een zak    Goed 

In de vriezer zit een appel     Fout 

Wasmiddelen haal je bij de slager    Fout 

Op het boodschappenlijstje staan boodschappen  Goed 

De slager bakt koekjes in de slagerij   Fout 

Ik ga naar de koeling en haal een pak koekjes  Fout 

In de portemonnee stop je de boodschappen  Fout 

 

 Raadseltjes 

Het is een briefje waarop staat wat je allemaal kunt kopen  Boodschappenlijst 
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Je kunt er boodschappen indoen en het is van textiel   Tas 

De voorraad bewaren ze in een      Magazijn 

Als je hebt betaald krijg je van de caissière een    Bon 

Als je er een muntje in stopt, kun je er mee rijden   Winkelwagen 

Er zit veel geld in        Portemonnee 

Het is wit en zit in een pak       Melk of yoghurt 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Boodschappenlijstje 

 

 


