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Auditieve oefeningen bij het thema: de brandweer 
 

Boek van de week: 

1; De brandweer; kijkdoos 

2; Piro en de brandweer 

3; Vijf brandweermannetjes 

4; Snuffie en de brand 

 

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) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

Brand  brandweer  brandweerauto 

Vuur  alarm   brandweerman 

Vlam  ladder   waterslang 

Heet  perslucht  ladderwagen 

Slang  blussen  kazerne 

Helm  duiken   sirene 

Bijl  bosbrand  brandblusser 

Lamp  glijpaal  handschoenen 

Pomp  alarm   brandmelder 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Er is brand in een huis 

De brandweer komt heel snel 

De brandweerwagen heeft een sirene 

In het huis is het erg heet 

Het is ook gevaarlijk 

De brandweer gaat de brand blussen 

Ze gebruiken er water voor  

Het vuur gaat snel uit 



2 

 www.jufjanneke.nl 

Er zit een poes in de boom 

De ladderwagen komt aanrijden 

Ze doen de trap omhoog 

Nu kan de brandweerman de poes pakken 

 

De brandweerman zit in zijn pak in de brandweerauto 

In de kazerne staan de laarzen klaar, je kunt er zo instappen 

De brandweerwagens staan altijd klaar om te vertrekken 

De waterslangen komen aan de waterpomp en kunnen dan spuiten 

De brandweerman heeft handschoenen aan voor de veiligheid 

Er werken ook brandweervrouwen bij de brandweer 

De brandweer helpt ook als er bomen zijn omgewaaid 

De brandweermannen komen langs de glijpaal naar beneden 

Ze doen hun pak aan en hun laarzen en stappen in de auto 

Door de ladder te gebruiken kun je veel hoger komen 

 

 Nazeggen van 3 woorden 

 

huis  vlam  vuur 

rook  raam  brand 

sirene  slang  water 

kazerne bel   ladder 

brandweer pak  masker 

water  brandweer pomp 

auto  sirene  zwaailicht 

masker helm  vlam 

 

 Nazeggen van 4 woorden 

 

brand  huis  ladder  slang 

rook  auto  bel  water 

vuur  sirene  helm  laars 

pak  raam  deur  water 

kazerne brandweer rook  bijl 

slang  pomp  ladder  vuur 

vlam  bel  water  ladder 

laars  pak  sirene  slang 
 

Auditieve analyse 

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

Brand  brandweer  brandweerauto 

Vuur  alarm   brandweerman 

Vlam  ladder   waterslang 

Heet  perslucht  ladderwagen 

Slang  blussen  kazerne 
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Helm  duiken   sirene 

Bijl  bosbrand  brandblusser 

Lamp  glijpaal  handschoenen 

  alarm   brandmelder 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? (Leg voor elk woord een blokje) 

Er is brand in huis 

De boom valt om 

Er zit een poes hoog in de boom 

De man heeft een helm op en laarzen aan 

Vuur is erg heet 

Als er brand is, komt de brandweer blussen 

Er komt water uit de slang 

 

 Reactiewoorden herkennen 
 

auto – brandweer – auto – pomp– auto – sirene – helm – auto – helm – water – auto – vuur 

vuur – brandweer – vuur – vuur – water – sirene – helm – vuur – auto – vuur – sirene  

brandweer – vuur – brand – brandweer – blussen – water – brandweer – pomp  

vuur – water – brand – water – pomp – water – helm – water – sirene – water – zwaailicht 

water – slang – pomp – slang – helm – sirene – slang – brandweer – brand – slang – water 

 

 Reactieletters herkennen 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

 

Bedenk rijmwoorden op: 

Brand   vuur   poes   slang 

Rook   laars   riem   bijl 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

 De langste zin 

 

Brand   brandweer 

Vuur   aansteker 

Handschoen  laars 

Kazerne  huis 

Bosbrand  brandblusser 

Duiker   zuurstoffles 

Ladderwagen  blussen 

Waterslang  slang 

 

Er is brand  Er is brand in het flatgebouw 

De poes zit heel hoog in de boom  De auto komt 

De duiker duikt Als er iets in het water ligt, komt de duiker 



4 

 www.jufjanneke.nl 

Brand is gevaarlijk  De brandweerman moet goed oppassen 

De brandweer gaat de brand blussen De sirene gaat 

Het vuur gaat snel uit De brandweerman gaat het huis binnen 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

huis  vlam  vuur 

rook  raam  brand 

sirene  slang  water 

kazerne bel   ladder 

brandweer pak  masker 

water  brandweer pomp 

auto  sirene  zwaailicht 

masker helm  vlam 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Water   huis   auto 

Brand   rook   pomp 

Sirene   vuur   vlam 

Rook   man   zwaailicht 

Kazerne  poes   water 

Masker  riem   helm 

Lamp   bijl   rook 

Vuur   pak   heet 

 

 Alfabetisch principe 

Ik bied de volgende letters aan: 

B; brand, brandweer, brandweerman, brandblusser 

V; vuur, vlam 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De brandweerauto ………… 

Het vuur komt …… 

Het water ……… 

De brandweermannen ................ 

De rook ……… 

In de kazerne ……………… 

In de boom …………………… 

Als het alarm gaat dan …………………… 

 

 

Nu een beetje moeilijker: 

Het huis heeft in brand………….. (gestaan) 

Femke heeft de brandweer……… (gebeld/geroepen) 
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De brandweer is snel naar de brand…………(gekomen/gereden) 

Femke heeft de sirene …… (gehoord) 

En ze heeft het zwaailicht ….. (gezien) 

De brandweer heeft het vuur….. (geblust) 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Alarm   Brandweer   Hulpdiensten   Vuur 

 

 Tegenstellingen 

Het vuur is niet koud maar …………………… 

Het pak van de brandweerman is niet dun maar ………………………… 

Water is niet droog, maar ………  

Vuur is niet koud, maar ……… 

Een brandweerauto rijdt niet langzaam, maar ……… 

De slang is niet leeg, maar ……… 

Het zwaailicht is niet uit, maar ……… 

De vlammen zijn niet klein, maar ……… 

De helmen van de brandweermannen zijn niet zacht, maar …… 

De slangen zijn niet kort, maar ……… 

De ladder is niet laag, maar………… 

De sirene is niet zacht, maar ……… 

 

 Goed of fout? 

Brandweermannen dragen een speciaal brandweerpak     Goed 

Als er brand is rijdt de brandweerauto er zachtjes heen     Fout 

Een brandweerauto heeft een zwaailicht en een sirene     Goed 

Een brandweerauto is zwart         Fout 

De plaats waar de brandweerauto’s staan heet een huis     Fout 

Als er iets gestolen is, bel je de brandweer      Fout 

De brandweer blust een brand       Goed 

De brandweerauto heeft een slang voor het water om vuur mee te blussen  Goed 

 

 Raadseltjes 

Het is hard en de brandweerman zet het op zijn hoofd   brandweerhelm 

Het is rood en er komt water uit om het vuur te blussen  brandslang 

Het is nat en komt uit de brandslang     water 

Het staat op de brandweerauto en zegt tu-ta, tu-ta.   sirene 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

Hiervoor gebruik ik het volgende: 

Woordkaarten en woordenboek om zelf te maken 

Woorden op de computer om na te typen 

Woordkaarten om zelf na te schrijven 


