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Auditieve oefeningen bij het thema: 
 

Boek van de week: 

1;  Kom uit het ei, kleintje 

2;  Dottie’s eieren 

3;  Dottie’s kuikens 

4;  Mijn kuiken 

 

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 

Kip   veren   eieren 

Haan   kuiken   eierdop 

Ei   pikken   kippenhok 

Kam   snavel   kippenvoer 

Hen   nachthok  legbatterij 

Ren   poten   warmtelamp 

Trap   paasei   scharrelkip 

Voer   leghok   eierdoos 

Graan   penseel  koekenpan 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Er liggen eieren in het nest 

De kip broedt de eieren uit 

Er lopen veel kuikens 

De kuikens lopen in het hok 

De kippen mogen uit het hok 

De haan kraait heel hard 

De kippen zitten op stok 

Het ei wordt gekookt 
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De kuikens lopen bij de hen 

De haan heeft een rode kam 

Ik haal het ei uit het hok 

De veren van de kip zijn wit 

 

Het ei staat in de eierdop en is warm 

De kip gaat het kippenhok in en legt een ei 

De kuikens lopen allemaal in het kippenhok 

De haan kraait heel hard kukeleku 

Ik kook het ei in een pannetje met water 

Om het ei te bakken, heb ik een koekenpan nodig 

Vandaag ga ik het kippenhok schoonmaken en verven 

De kippen hebben heel veel eieren gelegd 

In het kippenhok is het een gekakel van jewelste 

De haan gaat het trapje omhoog, zo het kippenhok in 

In deze eierdoos zitten wel tien eieren 

In deze eierdoos zitten zes eieren en er is er eentje gebroken 

Ik heb net een ei laten vallen en er liggen allemaal stukjes eierschaal op de grond 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Kip  mand  kip    Haan  haan  kuiken 

Voer  kip  voer   dop  ei  ei 

Haan  haan  kip   kuiken  kip  kip 

Kam  ei  ei   haan  kip  haan’ 

Trap  hok  trap   graan  graan  voer 

Veer  kip  veer   ren  hen  ren 

 

 Welk woord ontbreekt 

Kip  haan  ei  hok 

  Haan  ei  hok 

 

Haan  kuiken  hok   stok 

Haan  kuiken    stok 

 

Kuiken  paasei  ei  dop 

Kuiken    ei  dop 

 

Eierdoos voer  hok  kam 

Eierdoos voer  hok 

 

 Hetzelfde woord in twee zinnen 

De kip legt een ei   Er ligt een ei in het hok 

Er liggen eieren in de mand  Ik ga eieren koken 

De kip is wit    Het ei in de doos is wit 

De veren van de kip zijn bruin Een indiaan heeft veren 
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Het kippenhok is nu helemaal klaar  Ik heb een kippenhok gemaakt 

De haan kraait    De baby kraait van plezier 

 

Auditieve analyse 

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

Kip   veren   eieren 

Haan   kuiken   eierdop 

Ei   pikken   kippenhok 

Kam   snavel   kippenvoer 

Hen   nachthok  legbatterij 

Ren   poten   warmtelamp 

Trap   paasei   scharrelkip 

Voer   leghok   eierdoos 

Graan   penseel  koekenpan 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Ik pak een ei 

Het ei gaat in de doos 

De kip zit op het ei 

Ze broedt het ei uit 

Er komt een kuiken uit het ei 

Ik pak een ei en kook het 

Ik bak een ei in de koekenpan 

De kip en de haan zitten in de ren 

Het ei is nog warm 

De haan loopt de trap op. 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Kip haan kip kuiken     wip     kip   haan kip lip kip kip 

Haan maan  haan haan gaan haan maan laan haan staan haan 

Ei rij mij zij ei ei kip blij ei vrij ei 

Pan kan man pan dan pan kan van pan pan dan 

Doos poos doos doos loos roos doos poos doos roos doos  

 

 Reactieletter herkennen 

k       l     m    k    s     m    p     k     r     s 

m     s     k     s     p     r     k     p     s     l 

p     m     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 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Bedenk rijmwoorden op de volgende woorden: 

Kip  haan  ei  hok  veer 
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Rijmzinnen: 

De kip zit op een stok, in het kippen……… (hok) 

Het ei is niet stuk, dat is weer een ……………… (geluk) 

Er zit een hele mooie haan, hij kijkt omhoog naar de ………………………… (maan) 

Er ligt in het hok een ei, gelukkig kan ik er goed ……………………… (bij) 

Een goede tip, eet een ei van een ……………………(kip) 

Een ei is klein, een ei is groot, een ei is geel en een ei is …………………(rood) 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Kip  kippenhok  haan  kippenhok 

Eierdop ei   eierschaal kip 

Haan  eieren   veer  eierdop 

Kuikens ei   snavel  veer 

Snavel  warmtelamp  veren  legbatterij 

Eierdoos ren   koekenpan kuiken 

 

 De langste zin 

Ik pak een ei    Ik pak een ei uit het leghok 

Het ei gaat in een mandje  Ik pak een mand 

In de doos zit een ei   Ik pak een pan 

Er komt een kuiken uit het ei Het kuiken piept 

De eierschaal is gebroken  Het kuiken droogt 

Ik lust kip    Ik bak het ei in de koekenpan 

In de eierdop staat een ei  Ik lust een ei 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Kip ei haan   dop hok poot 

Ei kuiken  kip  kook bak eet 

Boer hok haan   ei hok nest 

Stok hok tok   ei pan kook 

Mand veel weinig   kuiken piepen eten 

Voer water graan   haan kip kuiken 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Kip  haan  kuiken 

Haan  kip  boer 

Boer  boer  eierschaal 

Snavel  kam  veer 

Leghok ren  snavel 

Mand  doos  doos 

Hok  piep  kip 

Veer  voer  hok 

Dons  hok  legbatterij 

Graan  veer  eierdop 
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 Alfabetisch principe 

Ik leer de volgende letters aan: 

K van k-i-p, k-ui-k-e-n, kippenhok, koekenpan 

H van h-aa-n, hok 

EI van ei, eierdoos, eierdop, eierschaal 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De kip legt ……………… 

De haan gaat……………… 

In het kippenhok zitten ………………………… 

Een kuiken komt uit een ………………………… 

De haan heeft een rode ……………………………… 

De kippen gaan ……………………… 

De boer pakt …………………………… 

In de eierdoos zitten …………………………… 

Het ei gaat open en er komt een ……………………………… uit 

In de koekenpan ligt een …………………………… 

Ik doe een beetje ……………………………… op mijn ei 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Boerderij                         Pasen                            Kippenhok 

 

 Tegenstellingen 

Het kuiken is niet groot maar …………………… 

De kip is niet wit maar ………………………… 

In het kippenhok liggen niet weinig maar …………………………… eieren 

De haan loopt niet langzaam maar …………………………… 

Het hok is niet smal maar ………………………………… 

Het dons van het kuiken is niet hard maar …………………………… 

Het kuiken is niet droog maar ……………………… 

De eierdoos is niet vol maar ………………………………… 

De kip is niet dik maar …………………………… 

De kip legt niet veel maar ……………………………………………eieren 

De staart van de haan is niet kort maar …………………… 

De boer is niet oud maar …………………………… 

De kip zit niet boven maar ………………………………… 

Het ei is niet koud maar ……………………… 

Het kippenhok staat niet open maar is …………………… 

Het ei is niet schoon maar ……………………… 

Dit paasei is niet geverfd met donkere verf maar met  ………………………………… verf 

 

 Goed of fout? 

De haan legt een ei      Fout 

Een haan heeft een mooie staart   Goed 
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Het kuiken komt uit een ei    Goed 

Het kuiken legt een ei    Fout 

De kip slaapt in een bed    Fout 

Een kip legt gekleurde eieren   Fout 

De kip legt eieren     Goed 

De haan heeft een kam op zijn hoofd  Goed 

Ik doe zou op mijn ei    Goed 

Een kip heeft snorharen    Fout 

 

 Objectivatie 

Wie weet een woord dat bij het kippenhok hoort. Schrijf dit op. Wie weet een lang 

woord dat bij het kippenhok hoort? Schrijf dit ook op. Wie kan er een zin maken met 

het korte woord? Wie kan er nu een zin maken met het lange woord? Wie kan een zin 

maken waarin allebei de woorden staan? 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Woorden leren schrijven: kip – haan - ei 

 

 

 


