
 www.jufjanneke.nl 

 

Auditieve oefeningen:  thema eten 
 

Boek van de week: 
1; Koekjes van Ted van Lieshout en Sieb Posthuma 

2; Het pannenkoekenboek van Eric Carle 

3; Olifantensoep Ingrid en Dieter Schubert 

4; Finn kookt zelf van Birte Muller 

 

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   pat-at   aard-ap-pel   

k-oe-k   pi-zza   pan-nen-koek 

sn-oe-p  groen-ten  kar-bo-na-de 

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

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

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

k-aa-s   ont-bijt  res-tau-rant 

vl-ee-s   rook-worst  li-mo-na-de 

k-o-k   o-ber   cho-co-la-de-melk 

gl-a-s   drink-en  wa-ter-fles 

ij-s   ko-ken   mag-ne-tron 

 

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 

Op de aardappel moet jus 

Patat is heel lekker 

Ik hou niet van kaas 
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De kok kookt het eten 

In het glas zit sap 

Het vlees brandt aan 

Ik lust graag pap als ontbijt 

Het bestek zit in de la 

Soep eet je met een soeplepel 

Een snoepje vind ik heel lekker 

 

Ik wil graag slagroom op mijn toetje 

Op mijn bord ligt een lekkere krentenbol 

De kippenpoot mag je met je handen opeten 

Ik lust heel graag macaroni met tomatensaus 

De thee is nog te warm om op te drinken 

Je hoort te eten met een mes en een vork 

Opa bakt voor de hele familie hele lekkere pannenkoeken 

Elke dag moet je twee stuks fruit opeten 

Op de patat doe ik mayonaise en pindasaus 

In de tuin groeien hele mooie groene kroppen sla 

Zullen we vandaag pizza eten in het restaurant? 

 

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 

kok   ober   chocolademelk 

glas   drinken  waterfles 

ijs   koken   tafellaken 

 

 Reactiewoorden herkennen  

Bord – kleed – lepel – bord – bord – beker – bord – mes – bord – vork – bord – mes 

Glas – bord – glas – kleed – fles – glas – vork – glas – mes – fles – glas – drinken – glas 

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 

Mes – vork – lepel – vork – mes – bord – mes – mes – vork – bord – mes – lepel – bord 

Ui – kool – wortel – ui – tomaat – ui – prei – ui – wortel – bloemkool – ui – sla – ui – sla 
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 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 ligt op mijn bord 

Ik zit op mijn stoel 

Op tafel ligt een kleed 

Ik zit in een restaurant 

De ober staat aan de tafel 

Ik eet brood met boter 

Ik eet een komkommer in de pauze 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op: 

Sla  kaas  ham  peer  brood  kip 

Drop  ham  glas  prei  mes  meloen 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

 De langste zin 

Pan  koekenpan   groente  groenteman 

Appelmoes kaas    broodbeleg  ham 

Drop  chocoladereep  kip   kippenpoot 

Komkommer sla    hamburger  patat 

Saus  magnetron   kaas   spaghetti 

Tafelkleed bord    keuken  kip 

Soep  Soepstengel   ijs   puddingvorm  

Chocola drop    koekenpan  mes  

 

Ik drink melk     Ik drink melk uit een glas 

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

Ik lust ijsjes     Hoeveel ijsjes liggen er in de vriezer 

De juf pakt pannenkoeken voor ons Ik lust graag friet 

De beker is vol    Op mijn bord ligt een heleboel eten 

In de magnetron ligt lekkere vis  Ik eet een kippenpoot 

In de pan zit soep    In een appel zitten veel vitamines 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Glas  fles  drinken  peer  appel  fruit 

Friet  pizza  beker   kaas  ham  water 

Ober  kok  servet   koek  snoep  druif 

Zout  bitter  zoet   bord  vork  mes 
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Prei  sla  kool   brood   bol  kadet 

Pudding vla  saus   ijs  pudding keuken 

Melk  yoghurt vla   snoep  drop  lolly 

Peer  banaan  druif   kers  banaan  appel 

Fornuis oven  drank   bord  mes  vork 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Peer    koek    drop 

Vla    kok    kers 

Sla    mes    druif 

Ham    ham    kool 

Water    saus    vork 

Friet    kool    peer 

Keuken   zoet    vla 

Tafel    zout    saus 

Banaan    kip    kip 

Kool    wijn    zout 

 

 Alfabetisch principe 

Welke letters lust de letterrups graag? 

E van eten – T van tafel – S van snoep – P van patat, poffertjes, pannenkoeken en pizza 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Op mijn bord ligt…………………… 

Ik lust heel graag…………………………… 

Mama kookt …………………………… 

In de pan zit ………………………………… 

De ober brengt ………………………………… 

Een hamburger is ………………………………………… 

Papa snijdt ……………………………………… 

Het eten smaakt ……………………………… 

Op tafel staat ……………………………… 

Morgen eet ik ……………………………………… 

Mijn lievelingseten is ………………………………… 

De smaak is …………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Groente  Restaurant   Ongezond  Keuken 

Fruit   Drinken   Vlees   Koud 

 

 Tegenstellingen 

De patat is niet zoet maar ………………………… 

Het eten is niet warm maar ………………………………… 

De beker is niet vol maar …………………………………… 
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Patat is niet gezond maar …………………………………… 

In de keuken zijn niet weinig maar …………………………………………pannen 

De appel is niet vers maar ……………………………………… 

Het gas staat niet hoog maar …………………………………… 

In de pan zitten niet weinig maar ……………………………………… pannenkoeken 

Ik snijdt de pizza niet in kleine maar in …………………………………… stukken 

De pan is niet droog maar ……………………………… 

Drop smaakt niet zoet maar ………………………………… 

Het bolletje is niet hard maar ………………………………… 

 

 Goed of fout? 

Patat is heel gezond      Fout 

Snoep is erg lekker      Goed 

In een banaan zit een klokhuis    Fout 

In prei zitten pitten      Fout 

Als je klaar bent met eten, zeg je smakelijk eten Fout 

In een appel zitten vitamines    Goed 

Op de tafel staan borden en bestek   Goed 

Yoghurt wordt van melk gemaakt    Goed 

 

 Raadseltjes 

Het wordt gemaakt van cacaobonen, is bruin en smaakt heerlijk Chocola 

Het is vrij rond en er zit een klokhuis in     Appel 

Het is gemaakt van meel en je eet het ’s morgens vaak   Brood 

Het is lang maar niet recht, smaakt zoet en het is geel   Banaan 

Het is zwart snoep en ik lust het graag     Drop 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

 Woordenboek 

 Kookboek maken met plaatjes en woorden 

 

 


