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Auditieve oefeningen  
 

Boek van de week: 

1; Pluk van de Petteflet  

 

Verhaalbegrip: 
Bij het 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? 

 Ik noem de titel van een hoofdstuk en vraag de kinderen of ze kunnen raden waar 

het verhaal over zal gaan 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese en analyse 

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

 Letters en lettergrepen uit elkaar halen 

Pluk                kraanwagen               helderder 

Vader             stampertjes                vuilnisman 

Stamper         duizeltje                     lispeltuut 

Aagje              karel                          parkmeester 

Pen                 meeuwen                  bulldozer 

Meneer           broeden                     parkmeester 

Longhors        muizen                       boekwinkel 

Majoor            egel                           vakantie 

Zaza               bijen                          kluizelaar 

Kat                  fluiten                       hasselbramen 

Ei                    plantje                       hinkelen 

Muis                veerpont                    krullevaar 

Bij                   spelen                        uitgestorven 

Jam                museum                     petteflet  

Appel   dollie    torteltuin 

 

Auditieve analyse 

 

    Hoeveel woorden zitten in de zin 

Pluk heeft een rood kraanwagentje. 

Hij rijdt er mee door de stad. 

Hij zoekt een huis. 

Pluk rijdt naar het park. 
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Dan slaap ik in mijn wagentje. 

Op een tak zat een dikke duif. 

Loop maar over de gang. 

Pluk gaat naar de lift. 

Hij zet zijn raam open. 

Zaza ligt in een doosje. 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Pluk gaat boodschappen doen. 

De appeltjes liggen nog in de kelder. 

Pluk gaat terug om de appeltjes te halen. 

Ik lust wel een appelschilletje. 

Hij pakt Zaza voorzichtig op. 

De Stampertjes eten graag friet 

Zaza ligt in het luciferdoosje. 

Pluk kijkt uit alle ramen. 

Pluk ziet de hele stad 

Pluk kent ook de grote rode poes. 

De lift stopt op de twintigste verdieping. 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Let maar niet op de rommel in mijn huis 

Het zijn vrolijke, slordige jongetjes met geweldige bossen haar 

Ik moet naar het park met mijn kraanwagentje 

Pluk rijdt het kraanwagentje zo dicht mogelijk onder de boom waarin het diertje zat 

Ze gingen naar het magazijn van meneer Pen 

De majoor stijgt op het paard en gaat vlak achter het paardenhoofd zitten. 

Twee mannen zijn de vuilnisbakken aan het leeggooien in de vuilniswagen 

Boven op een verkeersbord zat een geweldige meeuw 

Met een ontzettend gekrijs storten de meeuwen zich in duikvlucht boven op haar 

Het rolletje drop is te dik voor de snavel van Dollie 

Mevrouw Helderder gaat naar de keuken om een lepel te halen 

Op de eerste etage van de Petteflet woont de dokter 

De Stampertjes geven een concert in de muziektent 

We moeten snel naar de dieren in de Torteltuin om ze te redden 

Dollie doet iets op de werktekening van de parkmeester 

 

 Welk woord ontbreekt? 

Visser            boot              veerpont           eiland 

Visser                                veerpont           eiland 

 

Pluk            kraanwagentje       petteflet           kamertje 

Pluk            kraanwagentje                                 kamertje 
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Zaza            kakkerlak           schillen            luciferdoosje 

                    kakkerlak           schillen            luciferdoosje 

 

Karel             eieren              broeden             nest  

Karel             eieren              broeden             

 

Aagje           spuitbus            vies                spelen 

                    spuitbus            vies               spelen 

 

Vader           Stampertjes           patat            eten 

Vader           Stampertjes                              eten 

 

    Nazeggen van cijferreeksen 

3412           9876                     5431                     6872 

4321           6754                     2531                     9632 

8963                3245                     2147   2846 

1542     7285                     5252                     5874 

9216                    4235                     6541   2856 

 

Auditieve discriminatie 

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

Pluk                kraanwagen               helderder 

Vader             stampertjes                vuilnisman 

Stamper         duizeltje                     lispeltuut 

Aagje              karel                          parkmeester 

Pen                 meeuwen                  bulldozer 

Meneer           broeden                     parkmeester 

Longhors        muizen                       boekwinkel 

Majoor            egel                           vakantie 

Zaza               bijen                          kluizelaar 

Kat                  fluiten                       hasselbramen 

Ei                    plantje                       hinkelen 

Muis                veerpont                    krullevaar 

Bij                   spelen                        uitgestorven 

Jam                museum                     petteflet  

Appel   dollie    torteltuin 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Stampertjes  Pluk  apotheker  Pluk   vader  Dikke Dollie  Pluk  kakkerlak  Pluk 

Aagje   moeder  Aagje  eekhoorntje  Aagje  Aagje  Pluk  Aagje  meneer Pen  Aagje 

Langhors  majoor  Pluk  majoor  baas  Zaza  majoor  Aagje  Lispeltuut  majoor 
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    Reactieletters herkennen 

g    r    s    t    p    l    g    m    b    g 

n   s    l    oo    s    m    p    s    t    g 

k    l    p    s    aa    p    n    g    p    ee 

oo    ee    aa    ie    oo    a   i    oo    oe    ui 

e     i    k   m    g    m    r    t    i    au   m 

 

    Welke letter is hetzelfde in de woorden ? 

blad             boom           brug 

zon              zondag        zuur 

peer            meer           zeer 

taart             zwaard        paard    

worst           at                 licht       

cocon          zoen             zon 

 

    Welk woord is hetzelfde in de zin? 

Eieren uitbroeden.                            De eieren liggen in het nest. 

De Stampertjes zingen.                   De Stampertjes zijn blij. 

Pluk gaat terug.                                 Pluk rijdt in zijn kraanwagentje. 

Pluk is aan het zwemmen.                De Stampertjes zwemmen. 

Ik moet Dollie gaan zoeken.              Maar er komt geen Dollie. 

Pluk heeft een pet op zijn hoofd.          De pet waait weg.  

Het briefje van Aagje.                         Het briefje van Pluk. 

Voor hem staat een muis.                  De muis vraagt iets aan Pluk. 

Er komt dichte mist.                              Morgen is er veel mist. 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Bedenk rijmwoorden op de volgende woorden: 

Pluk  huis  meeuw   raam 

Kat  pen  spuitbus  ijs 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Pluk                   Langhors                   Aagje                petteflet 

Majoor               lift                             raam                 boodschappen 

Naaikamer         deur                           vuilnisman         Dollie 

Pluk                   kakkerlak                   Karel                  poot 

Meeuw             Helderder                 portier                brand 

Luchtbrug          kat                             ijs                       balkon 

Mazelen           ijsmuts                      flattekat             friet 

Balustrade        Pluk                            tas                       televisie 

Dokter               torenkamer                apeketting           moeder 

Stampertjes      kast                           tuinslang             tuinkamertje     

 

 De langste zin 

Ze ligt op haar knieën.                        Ze dweilt de voer. 
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Mevrouw Helderder schrikt            Ik zie het.   

Dat is zo.                                              Ik ben aan de grote voorjaarsschoonmaak. 

Wat jammer nou toch.                          Aagje gaat een paar weken weg. 

De dokter kwam de deur uit.                Is het gelukt? 

Ze gaat vanmiddag op visite.               Ze werken hard. 

Ik weet het.                                           U gaat er met de auto naar toe? 

Vooruit dan maar.                                 Nu stap ik maar weer eens op. 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Pluk                kraanwagen               helderder 

Vader             stampertjes               vuilnisman 

Stamper         duizeltje                     lispeltuut 

Aagje              karel                          parkmeester 

Pen                 meeuwen                  dikke dollie 

Meneer           broeden                     parkmeester 

Longhors        muizen                       boekwinkel 

Majoor            egel                           vakantie 

Zaza               bijen                          kluizenaar 

Kat                  fluiten                        hasselbramen 

Ei                    plantje                       hinkelen 

Muis                veerpont                    krullevaar 

Bij                   spelen                        uitgestorven 

Jam                museum                     petteflet  

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Pluk                    rood     Helderder                         

Stamper                    leeg    Karel 

Zaza    duif    Majoor 

Lispeltuut   vies    schelp 

Appel    leeg    struik 

Kraanwagen   kat    Dollie 

Portier   koek    spuitbus 

Kluizelaar   pan    meeuw 

Aagje    boom    hasselbraam 

Wolf    boot    Krullevaar 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Pluk woont in ……                    

De dokter zegt ……… 

De Stampertjes eten ……         

Zaza woont in ……… 

Mevrouw Helderder ……           

Aagje is ……… 
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Duizeltje zit ……         

Aagje klimt …… 

De vuilnisman ……  

Karel heeft ……… 

Pluk rijdt……… 

In de Petteflet wonen……………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

vogels                     wonen              boekwinkel 

dieren                    zee  strand 

 

 Tegenstellingen 

De Petteflet is niet laag maar ………………… 

In de Petteflet wonen niet weinig maar ………………………….. mensen 

Duizeltje durft wel laag maar niet ………………………. op de ladder 

Het mandje is niet licht maar ………………………… 

Langhors is niet kort maar …………………………… 

De Stampertjes eten niet soms friet maar ……………………………… 

De Stampertjes zijn niet netjes maar ………………………………… 

Het haar van de Stampertjes is niet plat maar staat ………………… 

Mevrouw Helderder houdt niet van vies maar van ………………………… 

Op het balkon zijn niet weinig maar …………………………………… meeuwen 

Het ijsje op de Flattekat is niet warm maar ………………………………… 

De apeketting is niet lang maar ……………………………………… 

De auto van vader Stamper is niet nieuw maar……………………………… 

Leentje is niet schoon maar…………………………………… 

De Krullevaar is niet klein maar ……………………………………… 

De Krullevaar vliegt niet laag maar………………………………… 

De frietpan is niet vol maar …………………………… 

Meneer Pen is niet dun maar …………………………………… 

De Waas is niet dichtbij maar …………………… 

De deur van de flat is niet open maar ………………………………… 

Friet smaakt niet zoet maar ……………………………… 

De auto van vader Stamper rijdt niet snel maar ………………………………………… 

De Lispeltuut zegt niet rechts maar ………………………………………… 

De plant van de Hasselbraam is niet nat maar ……………………………… 

 

 Goed of fout? 

Pluk zoekt een huisje.                                  Goed 

Pluk woont in de Petteflet.                              Goed 

Zaza is een rups.                                          Fout 

Mevrouw Helderder houdt van vuil.              Fout 

De Stampertjes hebben de mazelen.           Goed 

Het kraanwagentje is een vliegtuig.              Fout 

Karel heeft een houten poot.                        Goed 
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’s Nachts schijnt de zon..                              Fout 

Overdag zijn er sterren.                                Fout 

Als het regent wordt alles nat.                      Goed  

 

Alfabetisch principe 
De volgende letters ga ik erbij betrekken en herhalen: 

P; Pluk, Petteflet, Pen, Portier, Parkmeester 

K; Kraanwagen, kluizelaar, kat. Karel, Krullevaar 

S; Stampertjes, spuitbus 

D; Dollie, Duizeltje 

H; Helderder, Hasselbraam 

L; Lispeltuut, Leentje, Langhors, Liezebetje 

T; Torteltuin 

Z; Zaza 

M; Majoor, meeuwen, muizen 

A; Aagje, apeketting 

V; Veerpont 

W; Wolf 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

Meneer en mevrouw Schrijver kunnen schrijven in een woordenboek met daarbij 

woordkaarten. 

 

 


