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Auditieve oefeningen bij het thema: de ijssalon 
 

Boek van de week: 

1; IJsjes 

2; Nijntje in Luilekkerland 

3;  

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 

 

ij-s   ba-naan   ijs-ma-chi-ne 

k-a-r   wa-fel    vi-tri-ne 

w-i-t   aard-bei   cho-co-la-de 

k-ou-d   room-ijs   ro-zij-nen 

r-oo-m   slag-room   be-ker-tje 

sch-e-p  ijs-schep   pa-ra-plu 

t-aa-rt  soft-ijs   le-pel-tje  

k-aa-rt  ijs-taart   ma-chi-ne 

sm-aa-k  ra-ket 

h-oo-rn  sor-bet 

st-o-k   ijs-kaart 

b-e-l   smel-ten 

   vrie-zer 

    

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 ijs 

IJs is lekker koud 

Ik koop een ijsje in de winkel 
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Ik ga een smaak kiezen 

Het ijsje zit in de vriezer 

Softijs komt uit een machine 

Het bekertje is gemaakt van een koekje 

Het ijs smaakt erg lekker 

We eten als toetje een ijstaart 

Je kunt een raket eten 

Ik maak een lekkere sorbet 

Op het ijsje zit slagroom en spikkels 

 

Op de ijskaart staan veel verschillende soorten 

Als je ijs lang laat staan gaat het smelten 

Het ijsje ziet er lekker uit met die aardbeien 

Op de sorbet staat een parapluutje geprikt 

In het ijs zitten lekkere rozijnen 

Ik eet het ijsje uit een bekertje met een lepeltje 

Op de sorbet zit een wafel en spikkels 

In de vitrine zitten heel veel ijssoorten in allerlei kleuren 

Ik wil graag een bolletje aardbeienijs en chocolade ijs 

Ik wil graag drie bolletjes ijs op mijn hoorntje en wat slagroom 

Ik kies de smaken: aardbei, banaan en pistache uit de vitrine 

Ik eet mijn ijsje snel op want het begint al te smelten in de zon 

 

 Afmaken en onthouden: 

Ik wil een bolletje ijs in de smaak: banaan. De volgende zegt dan: ik wil een bolletje ijs in 

de smaak banaan en aardbei, de derde zegt: ik wil een bolletje ijs in de smaak banaan, 

aardbei en chocolade en zo verder. Hoe ver komen de kinderen? 

Als het de eerste keer is dat je dit spel speelt, kun je de woordkaarten van de smaken 

gebruiken als geheugensteuntje. 

 

Auditieve analyse 

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

ijs   banaan    ijsmachine 

kar   wafel    vitrine 

wit   aardbei   chocolade 

koud   roomijs   rozijnen 

room   slagroom   bekertje 

schep   ijsschep   paraplu 

taart   soft-js   lepeltje  

kaart   ijstaart   machine 

smaak   raket 

hoorn   sorbet 

bel   ijskaart 

   smelten 

   vriezer 
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 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Ik lust graag ijs 

IJs is lekker koud 

Ik koop een ijsje in de winkel 

Ik ga een smaak kiezen 

Het ijsje zit in de vriezer 

Softijs komt uit een machine 

Het ijs smaakt erg lekker 

We eten als toetje een ijstaart 

Je kunt een raket eten 

Ik maak een lekkere sorbet 

 

 Reactiewoorden herkennen 

IJs – slagroom – ijs – ijs  - koud – smaak – ijs – raket – ijs – ijs – sorbet – koud 

Waterijs – ijs – water – ijs – waterijs – koud – stokjes – waterijs – raket – koud 

Koud – warm – koud – ijs – smaak – koud – smelten – koud –koud – raket – ijs – lekker 

Wit – rood – roze – blauw – wit –geel – wit – zwart – wit –rood – wit – wit – groen – wit 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Bedenk rijmwoorden op: 

IJs    koud    wit    

Banaan    rozijn    room 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

IJs  waterijs   raket   ijshoorntje 

IJstaart koud    ijs   roomijs 

Slagroom koud    lekker   wit 

Schep  schepijs   rozijnen  banaan 

Koud  vriezer   sorbet   ijs 

Stokjes gesmolten   ijsvitrine  smaak 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Banaan  aardbei chocolade  vriezer ijs  wafel 

Wit  geel  roze   smaak  hoorn            schep 

IJs  waterijs sorbet   lekker  vies  koud 

Raket  colaijs  chocoladeijs  pistache aardbei banaan 

IJstaart ijsje  sorbet   vriezer koud  lekker 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Waterijs   koud    banaan 

Raket    vies    schep 

Aardbei   wit    wafel 

Vitrine   room    sorbet 
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Banaan    kar   smaak 

Rozijnen   geel   raket 

Schep    bel   aardbei 

   

 Alfabetisch principe 

Ik leer de volgende letters aan: 

ij 

s 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Ik koop een …………………… 

Ik wil graag de smaken: ……………………… 

Een raket is ……………………………… 

Ik lust graag …………………………… 

In de vitrine zit: ……………………………………… 

Ik ga naar de ijssalon en ik koop een ………………………………… 

Op het bekertje schep ik een ……………………………………… 

Op het ijsje wil ik graag een ……………………………… 

Waterijs is ………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Koud      ijssmaken     

Eten      traktatie 

 

 Tegenstellingen 

Het ijsje is niet warm maar ……………………………………  

Er zitten niet weinig maar …………………………………bolletjes op het hoorntje 

De vitrine is niet vol maar ………………………………… 

Ik vind ijs niet lekker maar …………………………………… 

Ik eet het ijsje niet snel maar ………………………………………… 

De ijssalon is  niet ver weg maar ………………………………… 

Het ijs smaakt niet zoet maar ……………………………………… 

Het ijsje smelt niet langzaam maar …………………………………… 

Ik begin niet bovenaan maar ………………………………… 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

Hiervoor maak ik gebruik van woordenboek en woordkaarten en woorden  

natypen op de computer. 

 


