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Auditieve oefeningen thema kleding 
 

Boek van de week: 

1;  

2;  

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 wat er op de achterkant zou kunnen staan? 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

kleren    rok    passen 

broek    maillot    riem 

jurk    broekspijp   spiegel 

trui    zak    onderbroek 

hemd    mouw    hoed 

t-shirt    rits    pet 

jas    knoop    muts 

schoen    veter    sjaal 

sok    verkleden   vest 

 
Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Mijn broek is te kort 

De handschoenen houden mijn handen warm 

Ik heb een pet op mijn hoofd 

Mijn veter is los 

Piet heeft een t-shirt aan 

Mijn oma heeft deze trui gebreid  

 

De mouwen van mijn jas zijn te lang 

Piet heeft knopen aan zijn vest 

Mijn hemd en mijn onderbroek passen bij elkaar 
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Ik pas nieuwe kleren in het pashokje 

Jan heeft een sjaal om zijn nek 

 

 Nazeggen van cijferreeksen.  

125  159  237  695  

432  157  739  839  

135  465  285  195  

253  685  184  354 

 

 Hetzelfde woord in twee zinnen.  

Mijn sok zit niet goed. Mijn sok is stuk. 

Piet heeft een korte broek aan. De broek is blauw. 

Die veters gaan steeds los. Ik wil geen veters meer. 

De jurk van juf is mooi. De jurk is roze. 

Die muts is lekker warm. Die muts is voor de winter. 

 

Auditieve discriminatie 

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

kleren    rok    passen 

broek    maillot    riem 

jurk    broekspijp   spiegel 

trui    zak    onderbroek 

hemd    mouw    hoed 

t-shirt    rits    pet 

jas    knoop    muts 

schoen    veter    sjaal 

sok    verkleden   vest 
 

 Reactiewoorden herkennen 

broek jurk rok broek sok hemd jas broek maillot broek blouse rits 

riem zak mouw rok mouw blouse maillot mouw t-shirt trui mouw 

rok jurk sok broek jurk blouse legging jas jurk knoop veter jurk 

hemd rits hemd veter schoen muts hemd sjaal handschoenen rok 

laars broek jas muts rits jas blouse jas maillot hemd jas trui rok 

muts blouse trui muts handschoenen jas maillot muts hemd jurk muts 

 

 Zinnen verdelen in woorden 

De jurk is groot 

Mijn blouse heeft knopen 

Ik pas de trui 

De broek heeft lange pijpen 

Mijn jas is dik 

Dit is de goede maat 

Die rok is te klein 
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 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op? 

rok    rits 

jas    riem 

broek    vest 

sjaal    mouw 

pet    schoen 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

broek  broekspijp    jurk  pyjama 

jas   handschoen    vest  t-shirt 

legging pet     spijkerbroek knoop 

hemd  onderbroek    maillot  handschoen 

maillot  sok     overhemd trui 

 

 De langste zin 

De jas      De jas is open 

De broek is blauw met wit   De broek is wit 

Ik doe mijn sjaal om    Ik doe mijn sjaal om mijn nek 

De veter van mijn schoen is los  De veter is los 

De muts     Ik heb een muts op mijn hoofd 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord 

 Het laatste woord 

 Het middelste woord 

rok  jurk  broek   knoop  rits  hemd 

jas  sjaal  muts   broek  trui  t-shirt 

blouse  sok  hemd   veter  knoop  rits 

trui  pet  riem   rok  maillot  sjaal 

mouw  hoed  maillot   hoed  riem  blouse 

legging rok  vest   jurk  jas  muts 

 
 De eerste letter 

 De laatste letter 

 De middelste letter 

sok    vest    zak 

jurk    rok    helm 

broek    riem    veter 

mouw    pet    kleren 

legging   knoop    aantrekken 

sjaal    rits    sjaal 

hoed    jas    passen 

maillot    muts    hemd 

trui    blouse    schoen 
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 Alfabetisch principe 

De volgende letters staan centraal: 

k van kleren 

b van broek 

j van jas en jurk 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De muts… 

Mijn sok… 

De rits van mijn jas… 

Die roze maillot… 

De sjaal van Jan… 

De mouw van mijn trui… 

Ik pas de kleren… 

Mijn veter… 

De broekspijp van Piet… 

Dit kledingstuk… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Kleding    

Verkleden  

Winterkleding 

Zomerkleding 

 

 Tegenstellingen 

De mouwen van mijn trui zijn niet lang maar… 

Mijn winterjas is niet dun maar… 

De veters van mijn schoenen zijn niet los maar… 

Het vest van Jan is niet open maar… 

Dit t-shirt is niet wijd maar… 

De dame in die jurk is niet stoer maar… 

Als ik bibber heb ik het niet warm maar… 

De helm van een ridder is niet zacht maar… 

De rok van Truus is niet groot maar… 

De broekspijpen zijn niet smal maar… 

 

 Goed of fout? 

Ik strik altijd het klittenband van mijn schoenen           Fout 

Een korte broek heeft altijd lange pijpen                            Fout 

Een muts doe je op in de winter              Goed 

Een bikini bestaat uit twee stukken; een zwembroek en een topje        Goed 

Een rok heeft mouwen        Fout 

Een maillot is een soort broek met sokken er aan vast            Goed 
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Een sjaal doe je om je buik                Fout 

Een trui is hetzelfde als een vest               Fout 

Slippers draag je in de zomer               Goed 

 

 Raadseltjes 

Het lijkt op een sok maar zit dan tot je knie     Kous 

Dit ding doe je om je nek als het koud is      Sjaal 

Deze dingen strik je als je de schoenen vast wilt doen    Veters 

Dit doe je om je broek als je broek te wijd is     Riem 

Het zit aan je jas vast en kan het opzetten als het gaat regenen  Capuchon 

Hier kan ik kleren passen in de winkel      Pashokje 

Dit kan ik op mijn hoofd doen als het buiten koud is    Muts 

Bij mijn trui zitten hier mijn armen in      Mouwen 

 

 Wat doe je het eerst aan? 

Rok – hemd – sok 

Trui – handschoen – onderbroek 

Lange broek – muts – jas 

Maillot – jurk – schoenen  

Regenjas – laarzen – blouse 

Sandalen – overgooier – sjaal 

Jurk – shirt – hemd 

Kniekousen – broek – onderbroek 

 
Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

Hiervoor gebruik ik woordkaarten en woordenboeken die passen bij het thema. 

 

 


