
Auditieve oefeningen thema Elmer 
 

Boekorientatie: 

We bespreken het boek: wat staat er op de voorkant, wie staat er op de voorkant, wat 

zie je nog meer? Wat staat er op de achterkant van het boek? Waar zal het boek over 

gaan?  

Boek van de week: 

1; Elmer voorleesboek 

 

Verhaalbegrip: 

We leggen plaatjes van het verhaal van Elmer in de juiste volgorde. Regelmatig wordt 

het verhaal herhaald. Tijdens het hoekenwerk is er een verteltafel over Elmer waar het 

verhaal wordt uitgespeeld. 

 

Taalbewustzijn: 

Auditieve synthese  
(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

Rood   El-mer   o-li-fant 

Wit   Wil-bur  o-ran-je 

Geel   vlin-der  lap-pen-de-ken 

Paars   ku-dde   goe-ien-mor-gen 

Zwart   an-ders  re-gen-wol-ken 

Groen   lach-en  stort-re-gen-en 

Roze   oer-woud  schoon-ge-spoeld 

Slurf   tij-ger   ver-mom-ming 

Oog   schild-pad  ge-vang-en 

Oor   bes-sen  te-ddy-beer 

Poot   beer-tje  kleur-tjes-beer 

Bek   grap-jes  slim-me-rik 

 

Hiervoor zijn ook goed de woordkaarten te gebruiken over olifanten en Elmer. Hoeveel 

woordstukjes hoor je? 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Een kudde olifanten 

Allemaal grijze olifanten 

Alleen Elmer is niet grijs 

Elmer loopt door het oerwoud 

Hij zegt: goedenmorgen allemaal! 

Ze staan in een kudde 

Elmer roept heel hard boeh 

Dat moet Elmer zijn 



Het begint te stortregenen 

Elk jaar een optocht 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Elmer ziet er uit als een lappendeken 

Elmer maakt de olifanten aan het lachen 

Elmer houdt de andere olifanten voor de gek 

Elmer pakt de stam van de struik en schudt het heen en weer 

De bessen vallen allemaal uit de boom 

Elmer ziet er uit als een gewone olifant 

De olifanten staan allemaal rustig bij elkaar 

De olifanten sprongen van schrik in de lucht 

Elmer en Wilbur zijn olifanten en spelen verstoppertje 

De olifanten gaan op weg naar Elmer 

 

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

Rood   El-mer   o-li-fant 

Wit   Wil-bur  o-ran-je 

Geel   vlin-der  lap-pen-de-ken 

Paars   ku-dde   goe-ien-mor-gen 

Zwart   an-ders  re-gen-wol-ken 

Groen   lach-en  stort-re-gen-en 

Roze   oer-woud  schoon-ge-spoeld 

Slurf   tij-ger   ver-mom-ming 

Oog   schild-pad  ge-vang-en 

Oor   bes-sen  te-ddy-beer 

Poot   beer-tje  kleur-tjes-beer 

Bek   grap-jes  slim-me-rik 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Rood – olifant – slurf – oor – rood – oog – rood – rood – geel – groen – rood – poot 

Zwart – vierkant – steen – boom – zwart – oor – zwart – poot – beer – zwart – slurf 

Groen – boom – struik – groen – groen – elmer – groen – wilbur – groen  - poot – groen 

Slurf – boom – elmer – slurf – oor – grijs – slurf – oog – oor – slurf – bek – slurf – rood 

Boom – struik – boom – slurf – oog – boom – blad – boom – oerwoud – boom – tak – boom 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op: 

Boom   poot   blad   geel 

Grijs   oog             rood   groen 

Bek   wit   paars   beer 

 

 

 



 Het langste woord (Lange Slang) 

Elmer  olifant    boom  oerwoud 

Blad  boomtak   kleur  vierkant 

Kudde  olifanten   grijs     gekleurd 

 

 De langste zin 

Elmer is een olifant   De olifanten staan allemaal in het bos 

Elmer ziet er uit als een lappendeken Elmer is anders 

Elmer loopt weg   Alle olifanten lachen mij uit 

Elmer loopt door het oerwoud Hij ziet een bessenstruik en schudt er aan 

Elmer is nu grijs   Ze herkennen Elmer niet meer 

De olifanten staan bij elkaar in de kudde Elmer roept boeh 

De regen valt    Elmer wordt stukje voor stukje schoongespoeld 

 

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

Rood  slurf  oog  oor  olifant  grijs 

Groen  boom  blad  oerwoud Elmer  Wilbur 

Regen  grijs  gekleurd bessen  grijs  boeh 

Bos  struiken boom  feest  optocht kleuren 

 

 De eerste letter, de laatste letter,  de middelste letter 

Elmer   boom   oor 

Wilbur   rood   feest 

Slurf   wit   grijs 

Bos   poot   slurf 

Feest   bes   oog 

Regen   bos   struik 

Oerwoud  geel   boom 

 

Hier zijn de woordkaarten over Elmer en de olifanten ook goed te gebruiken. Welke 

letter hoor je eerst, sorteren in bakjes, welke letter hoor je het laatst, etc. 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De olifant…………………… 

Elmer loopt…………………………… 

In het oerwoud woont een …………………………… 

Elmer schudt aan ………………………… 

De kudde olifanten staat …………………………… 

Elmer roept heel hard ………………………………… 

Aan de struik groeien ………………………………… 

Op het feest gaan de olifanten ………………………………… 

 

 

 



 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Kleuren 

Dieren 

Grijs 

Oerwoud 

 

 Tegenstellingen 

Elmer is niet grijs maar ……………………………………… 

Wilbur is zwart en ……………………………………… 

De muis is niet groot maar …………………………………… 

De boom is niet laag maar …………………………………………… 

Uit de wolk valt niet weinig maar ……………………………………………regen 

Er zijn niet veel maar ……………………………………olifanten 

De staart is niet lang maar ………………………………… 

De olifant tettert niet zacht maar ……………………………………… 

In de nacht is het niet licht maar ………………………………………… 

De huid van een olifant is niet zacht maar …………………………………… 

Elmer is niet ver maar ……………………………………… 

De bessen hangen niet boven maar ……………………………………………… 

De olifant is niet de jongste maar de ……………………………………… 

Elmer doet zijn bek niet open maar …………………………………………… 

Het is niet laat maar ………………………………………………… 

In de modder is het niet schoon maar …………………………………………… 

 

 Goed of fout? 

Elmer is een grijze olifant     Fout 

Een kudde olifanten is één olifant    Fout 

Elmer smeert zich in met grijze bessen   Goed 

Elmer heeft een neef die heet Wilbur   Goed 

Wilbur is ook gekleurd     Fout 

Elmer is verdrietig omdat hij anders is   Goed 

Elk jaar gaan de olifanten zich beschilderen  Goed 

 

Alfabetisch principe 

De volgende letters staan de komende weken centraal: 

O – o van Olifant 

E – e van Elmer 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

Onderin het taalkastje liggen meneer en mevrouw Schrijver. Een pen met een gezichtje 

erop. 

Er liggen ook werkbladen in waar de kinderen woorden na kunnen schrijven en 

woordenboekjes. 

 

 


