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Auditieve oefeningen bij het thema: de bakker 
 

Boek van de week: 

1; De bakker 

 

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 

 

brood   stokbrood   krentenbrood 

graan   witbrood   volkorenbrood 

bol   bruinbrood   krentenbol 

heel   croissant   bakkerij 

heet   kadet    bakkersmuts 

koud   oven    bakkersschort 

dun   bakvorm   broodfabriek 

dik   weegschaal   pepernoten     

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 

De bakker bakt een brood 

Eerst pakt hij het meel 

De bakker heeft een schort voor 

Het gist wordt gewogen 

Alles komt in de mengkom 

Ik lust graag bruinbrood 

Ik wil graag een half wit 

Papa koopt een gesneden brood 

Ik ga naar de bakker 
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In de oven zitten allemaal grote broden  

De bakker maakt bolletjes in de bolletjesmachine 

In het brood moet gist, meel, boter, zout en water 

Het bakkersschort van de bakker is erg vies geworden 

De bakkersmuts past goed op haar hoofd 

Het stokbrood is erg lang en past niet in een zakje 

In de bakkerij is het erg warm want de oven staat aan 

Geef mij maar een half wit en een heel gesneden bruin 

Het ruikt erg lekker in de bakkerswinkel 

 

Auditieve analyse 

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

brood   stokbrood   krentenbrood 

graan   witbrood   volkorenbrood 

bol   bruinbrood   krentenbol 

heel   croissant   bakkerij 

heet   kadet    bakkersmuts 

koud   oven    bakkersschort 

dun   bakvorm   broodfabriek 

dik   weegschaal   pepernoten  

 

 Reactiewoorden herkennen 

brood – meel – water – brood – gist – brood – wit – brood – bruin – bol – brood 

meel – gist – oven – bakker – meel – warm – meel – water – bol – meel – brood 

oven – meel – wit – oven - bruin – warm – water – oven – kom – heet – bol – oven 

gist – meel – half – heel – gesneden – gist – bruin – gist – water – muts – gist – schort 

wit – bruin – wit – donker – half – heel – wit - lang – kort – wit – schort – wit – brood 

       

 Rijmen (Ria Rijm) 

 

Wat rijmt op: 
brood    wit 

meel    bruin  

oven    half 

warm    heel 

kom    heet 

schort    bol 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

brood  broodrooster    witbrood  wit 

schort  bakkersschort   krentenbol  krent 

stok  stokbrood    gebaksdoos  gebak 

brood  broodplank    bakkerij  bakker 

bakker bakkersmuts    taartversiering taart 

oven  ovenschaal    bakkersknecht knecht 
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(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

heet  oven  plank   wit  brood  dun 

bakker brood  muts   schort  bruin  dik 

schort  muts  brood   bakkerij bakker muts 

meel  gist  water   meel  graan  malen 

bol  dik  dun   bruin  volkoren krenten 

stokbrood croissant bol   kadet  krentenbol stokbrood 

gebak  taart  doos   bolletje puntje  brood 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

heet    oven    bakker 

brood    bol    schort 

muts    wit    bruin 

stokbrood   volkorenbrood  dun 

dik    krentenbol   malen 

doos    gebak    taart 

broodplank   krenten   meel 

gist    water    kom 

 

 Alfabetisch principe 

Bij dit thema biedt ik de volgende letters aan: 

B van bakker en brood 

O van oven 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De bakker loopt……………………… 

In de mengmachine zit ………………………………… 

De bakker bakt …………………………………… 

In de bakkerswinkel komt ………………………………… 

Op de plank in de bakkerij ligt …………………………………. 

De bakker zet in de oven …………………………………….. 

Als de bakker ’s morgens wakker wordt, …………………………………… 

In de molen ……………………………………………… 

Ik zet op de taart …………………………………………… 

In de doos stop ik een ………………………………………………. 

Ik maak zelf een heleboel …………………………………………… 

In het krentenbrood moeten …………………………………………… 

Op de broodplank ligt ………………………………………….. 

Ik stop in de broodrooster ………………………………………………. 

Op mijn boterham leg ik ………………………………………………….. 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Bakker   Winkels 



                          4 

 www.jufjanneke.nl 

Gebak    Keuken 

Feest    Brood 

 

 Tegenstellingen 

 

De bakker is niet mager maar ………………… 

Het brood is niet oud maar …………………… 

Stokbrood is niet kort maar ………………………… 

Het brood is niet warm maar …………………………… 

De brandende oven is niet koud maar ………………………….. 

Een krentenbol is niet vierkant maar ……………………………. 

De gebaksdoos is niet rond maar ………………………………… 

De broodplanken zijn niet vol maar …………………………………. 

De bakker kijkt niet boos maar ………………………………….. 

Brood is niet goedkoop maar…………………………………. 

Kadetjes zijn niet hard maar …………………………………. 

In de bakkerij is het niet donker maar …………………………………… 

De tas is niet licht maar …………………………………………….. 

De knecht is niet oud maar ……………………………………… 

De bakker staat niet laat op maar …………………………………………………….. 

 

 Goed of fout? 

Een kadetje is groter dan een stokbrood    Fout 

Een stokbrood is langer dan een witbrood    Goed 

Een krentenbrood is goedkoper dan een witbrood  Fout 

Warm brood is gezonder dan koud brood    Fout 

Oud brood is lekker knapperig     Fout 

Geroosterd brood is heel erg vies     Fout 

Een krentenbol is vierkant      Fout 

De bakker bakt veel pepernoten     Goed 

 

Functies geschreven taal  (bak met allerlei verschillende soorten pennen) 

Hiervoor gebruik ik; 

 Woordkaarten en woordenboek 

 Bestellijsten van de bakker 

 Woorden bij de producten in de bakkerswinkel maken 


