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Auditieve oefeningen bij het thema: lang leve de koningin 
 

Boek van de week: 

1;  Koningin Nijntje 

2; Gewoon Fien 

3; Koningin 

4;  

 

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 

m-u-nt   pa-leis   ko-ning-in 

kr-oo-n  lin-tje   o-ran-je  

g-ou-d   wim-pel  paard-rij-den 

vl-a-g   wa-pen  fa-mi-lie 

h-e-k   zwaai-en  ko-nin-klijk 

l-i-nt   bor-des  fo-to-graaf 

tr-oo-n  prin-ses  fo-to-se-ssie 

p-aa-rd  staats-hoofd  be-vei-li-ging  

t-aa-rt  au-to   beeld-hou-wen 

f-ee-st  chau-ffeur  troon-re-de 

k-oe-ts  la-kei 

pr-i-ns 

r-ij-k 

b-ee-ld 

r-ei-s 

 

Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

De koningin gaat op reis 

Ze gaat met het vliegtuig 

De prins gaat mee op reis 
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Ze heeft een hoed op 

Ze groet het staatshoofd 

Ze praten samen over belangrijke dingen 

De koningin knipt een lintje door 

Ze opent een nieuw kantoor 

De koningin mag soms op de troon zitten 

Dan leest ze een rede voor 

De koningin zwaait naar de mensen 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 

De prins en prinses wonen in een paleis 

Soms komt een fotograaf om de familie op de foto te zetten 

De koningin staat op de euromunten 

De vlag is rood-wit-blauw en de wimpel is oranje 

Op Koninginnedag hangen de vlaggen uit 

De koningin rijkt lintjes uit aan belangrijke mensen 

De koningin heeft een grote zwarte auto 

De chauffeur rijdt haar naar een afspraak toe 

De koningin rijdt een keer per jaar in de gouden koets 

De beveiliging zorgt goed voor de koningin 

De koningin staat met de prins en de prinses op het bordes en zwaait naar de mensen 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Fruit hond ogen water 

Dorst bessen foto visite 

Huilen bord glas beter 

Jas pyjama sap bloemen 

Kom  honger melk koek 

Koets   kroon auto potje 

Paard bed sinaasappel prins 

Rijk  recept trap vlag 

Foto hoed fruit handdoek 

Taart   feest  munt beeld 

 

 Nazeggen van een cijferreeks 
9876                     5431                      6872 
6754                     2531                      9632 

8963                    3245                      2147 

7285                    5252                      5874 

9216                     4235                      6541 

5432                                   7546                                  1425 

3542                              4862                                  3654 
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2354                9548                     2749 

2541               6321                     5396 

2334                     1475                     8253 

 

Auditieve analyse 

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

munt   paleis   koningin 

kroon   lintje   oranje  

goud   wimpel   paardrijden 

vlag   wapen   familie 

hek   zwaaien  koninklijk 

lint   bordes  fotograaf 

troon   prinses  fotosessie 

paard      beveiliging  

taart      beeldhouwen 

feest 

koets 

prins 

rijk 

beeld 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Er ligt een kroon op het kussen 

De kroon is van goud 

Er staat een bord van goud op tafel 

De vlag hangt aan de stok 

Het is feest in de stad 

De koningin rijdt op het paard 

De prins woont in een paleis 

De koningin zwaait naar de mensen 

Ze maakt een rit in de koets 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Troon – kroon – lint – troon – taart – vlag – troon – foto – troon – prins – troon 

Vlag – kroon – wimpel – vlag – stok – kroon – hond – vlag – vlag – taart – vlag – prins 

Feest – taart – feest – feest – munt – feest – paard – auto – feest – troon – kroon 

Prins – prinses – prins – auto – bordes – prins – prins – goud – kroon – prins – paard 

 

 Reactieletters herkennen 

k   l   m   k   s   m   p   k   r   s 

m  s   k   s   p    r    k   p   s   l 

p   n    r   r   m   s    l    r    k  p 

k   s    m  p  s    m   l    k   r  m 

l    k    p   l   m   s   p   l     r   s 
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 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op: kroon - paard - goud - paleis - koets - wapen - vlag - feest  

 Het langste woord (Lange Slang) 

koning – koningin   troon - cadeautjes 

kasteel - goud    vlag - slingers 

taarten – koets   prinses - prins 

mantel – feest   fotograaf – foto 

paard – paardrijden   koningin - konininnedag 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

munt - goud - vlag 

taart - kasteel - prins 

troon - paleis - hek 

kroon - mantel - koets 

fotograaf - hek - paard 

koningin - prinses - koning 

wapen - prins - taart 

koets - bedienden - kasteel 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

munt    goud    koets 

koningin   troon    paleis 

foto    hek    vlag  

wapen    rood    mantel 

lint     wit    taart 

prins    rit    troon 

koning    rijk    foto 

 Alfabetisch principe 

Bij dit thema leer ik de volgende letters aan: 

K; koningin, koningshuis 

P; prins, prinses, paard, paleis 

F; feest 

V; vlag 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De koningin gaat……………………… 

In het paleis loopt een ………………………… 

De koningin draagt op haar hoofd een ………………………… 
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Op de tafel van het paleis staat een ………………………………… 

Voor het hek staan …………………………… 

De fotograaf maakt een ……………………………… 

De lakei haalt voor de koningin een ………………………………… 

De koningin houdt van ………………………… 

Ik ga op Koninginnedag ……………………………… 

Van goud is gemaakt een …………………………………… 

De koningin is erg ……………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Koningshuis   Paleis/kasteel   Rijk 

Hobby’s   Goud     Koninginnedag 

 

 Tegenstellingen 

De koningin is niet arm maar………………………………………………… rijk 

De prins is niet onaardig maar ……………………………… aardig 

Het waait niet zacht maar ……………………………………… hard 

De taart is niet vies maar ………………………………………lekker 

De koets rijdt niet snel maar ……………………………………langzaam 

Voor het paleis staan niet weinig maar ………………………………………veel mensen 

De kroon is niet groot maar ……………………………………………klein 

De troon is niet mooi maar …………………………………………lelijk 

Het paleis is niet klein maar …………………………………… groot 

De auto rijdt niet naar links maar naar ………………………………rechts 

De foto is niet groot maar ……………………………………… klein 

De prinses is niet onverstandig maar ……………………………………verstandig 

In de krant staat niet veel maar ………………………………………weinig over de koningin 

De koningin heeft niet weinig maar ………………………………… veel hoeden 

De koningin woont niet dichtbij maar ……………………………………veraf 

De oprijlaan is niet smal maar ……………………………………………… breed 

Het is buiten niet licht maar ……………………………………………donker 

De jurk is niet vies maar ………………………………………schoon 

 

 Goed of fout? 

De koningin woont in een flatgebouw    fout 

De koningin houdt van beeldhouwen    goed 

De oudste prins en de prinses hebben drie prinsesjes  goed 

De koningin eet van gouden bordjes    fout 

De koningin is wel eens verdrietig     goed 

De koningin zwaait naar de konijnen    fout 

Aan de vlag op het paleis kun je zien of de koningin thuis is goed 

De wimpel van de vlag is rood     fout 

De vlag is blauw – wit – oranje     fout 

De koningin heeft thuis ook een hondje    goed  
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Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

 Woordkaarten en een woordenboek 

 Woorden op de computer 


