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Auditieve oefeningen bij het letterwinkeltje 
 

Boek van de week: 

1; Het letterwinkeltje 

2; Kijk mijn letter 

3; Ik kan lezen 

4; Alfabetboeken 

 

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 in het boek zou kunnen staan? 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

S-t-a-d  boek-je           let-ter-bak-ken 

J-u-f   rek-ken  let-ter-tjes    

K-a-st             boe-ken           win-kel-raam 

B-r-o-m           ver-haal          let-ter-win-kel 

S-ch-uu-r  za-gen   kin-der-en 

Uu-r               o-pa                let-ter-mag-a-zijn 

M-a-n   ding-en  ver-ha-len 

G-e-k   schrij-ven  keu-ken-deur 

H-a-rt   bak-fiets  be-stel-ling 

S-ch-oo-l        win-kel         ijs-sa-lon 

K-l-eu-r           juf-frouw          toi-let-juf-frouw 

R-oo-d           bak-ker            jong-ler-en 

G-r-oe-n          rek-ken               zo-mer-dag 

G-ee-l             men-sen              ko-ning-in 

B-l-au-w           ij-zer                    schi-tte-ren-de 

G-ou-d             ta-len                   en-thou-siast  

D-i-ch-t  let-ters  ge-slo-ten 

 

Auditieve analyse   

(Henk Hak en Piet Plak) 
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 Zeg het woord in stukjes 

Pen  opa  kast  klok  kist  kop  kat 

Kruk  pak  plaat  paal  pet  trap  trui 

Tas  das  doek  deur  doos  bril  rol 

Baard  broek  roos  raam  lijm  strik  stoep 

Stoel  maan  mand  map  muur  mes  dicht 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Er is een klein winkeltje. 

Je kan er veel letters kopen. 

De juffrouw van school komt er ook. 

 

Opa gaat naar zijn schuurtje. 

Hij gaat nieuwe letters maken. 

De man ziet heel veel letters. 

Wat kun je ermee doen? 

Opa Brom fietst op de bakfiets. 

Hij brengt de lettertjes rond. 

De letters hebben veel kleuren, 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Met letters kun je woordjes maken en zinnen. 

Ze lopen samen naar het lettermagazijn toe. 

Opa kiest steeds nieuwe letters en maakt daarmee nieuwe woorden. 

De man gaat de letters schrijven met een vulpen. 

Het meisje loopt naar Opa Brom toe en zoekt de m van mama. 

Ze wil een roze hartje voor haar mama bij de letter. 

Het meisje mag in de bakfiets zitten en opa brengt haar naar huis. 

Daarna brengt hij de letters rond naar alle klanten. 

De toiletjuffrouw zoekt letters voor op de deur van het toilet? 

De jongleur heeft letters nodig om mee te jongleren. 

De koningin koopt alle letters uit het letterwinkeltje. 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Mat               paard          pen           boek 

Schrift          deur             krijt           juf 

Kring            verf              tijd            blok 

Raam          pot                zand        geld 

Kwast          fles               bel           tas 

 

Tafel            jarig              papier            puzzel 

Lotto            meester        schrijven       kinderen 

Lezen          vissen            lokaal             telefoon 
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Zandbak      bouwhoek      schoolbord     weegschaal 

Potlood        bureau           prikpen          traktatie 

 

 Welk woord ontbreekt 

Brom        Opa         meneer         koningin 

Brom                        meneer        koningin 

 

Man         jongleur         juffrouw        bakker 

Man         jongleur         juffrouw         

 

Zilver        hout        ijzer       goud 

                 hout        ijzer       goud 

 

Rat        roos        bes        dak 

Rat        roos                     dak 

 

 Nazeggen letterreeksen 

Abck  hfta  krch  shty  

Okce  inrw  chag  mnby 

Xgrt  zcre  polk  gyhj 

Uwer  bgrt  xgrw  mikg   

Htge  xnht  freg  hjiu  

Kliu  bnyt  degf  xsre  

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Opa Brom woont in de winkel 

Elke dag doet hij de winkel open 

Veel mensen kopen letters 

Opa zaagt nieuwe letters 

Woorden maken van letters 

Zinnen maken van woorden 

Verhaal maken van zinnen 

Ik wil woorden leren 

Ik wil leren schrijven 

Schrijven met een vulpen 

Een hart voor mijn mama 

 

 Woord of zin doorfluisteren 

Fluister een woord in het oor van je buurman en buurvrouw en geef het dan door aan de 

volgende. Als het woord weer terugkomt horen of het woord hetzelfde is als eerst: 

Letterwinkeltje – opa is op vakantie – de winkel is dicht – koningin - bakfiets 

 

Auditieve discriminatie 

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

opa  opa  Brom  letters  opa  geld  opa  clown  opa  zeven  opa  lezen  opa  opa 

Winkeltje  letters  koek  drop  letters  honger  letters  gouden  letters  kleur   

Kip  kapper  klop  kip  kip  koningin  kip  opa  kip  Milaan  kip  Londen  kip 

Roos  doos  boos  roos  roos  kip  roos  loos  roos  poos  doos  roos  roos 

Clown  letters  clown  kip  roos  clown  bal  clown  koek  clown  clown  kleur  koningin 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Welk woord rijmt op:  

 

Woord      roos    groot     koek 

Kleur  Brom  kip  hart 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Rood         winkeltje                  letterwinkel         Brom 

Goud   koningin           meneer   geel                     

Groen        vulpen                     gedichten           woord 

Rat            lettermagazijn         letters                 roos 

Boos         kinderen                  beginnen            papier 

Hart   meisje                       bestelling   bakfiets   

Jongleur jongleren  letterwinkeltje  letters   

 

 De langste zin 

Het meisje liep naar opa toe.                 Ik hou van jou. 

Lieve mama.                                            Je krijgt een letter van mij. 

Je mag wel in de bakfiets mee.                We zijn er! 

Letters voor de ijssalon                            Hij bracht een letter naar een clown. 

De k is de letter voor de keukendeur Ik koop alle letters! 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord 

 Het laatste woord 

 Het middelste woord 

Rood       wit          blauw             cirkel             driehoek        vierkant 

Geel        zwart     groen           rechthoek      ruit               cirkel 

Grijs        paars     wit                zeshoek       kubus            balk 

Oranje     roze       geel                ovaal             vierkant        cirkel 

Bruin       blauw     grijs              driehoek       rechthoek     ruit 

 

Luid        zacht     hard             blauw     zwart      wit 

Groot      rond      hoekig           paars     oranje     geel 

Zwaar     krom     klein              roze        paars     grijs 

Licht       hard      ruw                bruin       rood       geel 

Grof        glad      zacht             oranje    geel        blauw 
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maandag       woensdag     vrijdag 

dinsdag         zaterdag        donderdag 

zondag          maandag        woensdag 

donderdag    dinsdag          zaterdag 

vrijdag           zondag           donderdag 

 

 De eerste letter 

 De laatste letter 

 De middelste letter 

Winkel  rood   Brom 

Brom   pen   dak 

Opa   wit   boos 

Letter   pop   papier 

Zinnen   poep   hart 

Woorden  pap   karton 

Man   doos   keukendeur 

Hart    pup   leeg 

Dicht   koek   kleur  

Koningin  reis   schrift 

Meisje   goud   pen 

 

 Alfabetisch principe 

Bij dit thema leer ik de volgende letters aan: 

L van letters, letterwinkeltje, leeg, letterschildertje 

K van koningin, keukendeur, kroon, kopen 

P van pop, pup, poep, pap 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De juf koopt ……  

Opa maakt…… 

In het boek staat …… 

De meneer ziet …… 

Ze maken samen ……   

Een meisje vraagt…… 

Opa rijdt op zijn ……  

Hij brengt de clown  …… 

De koningin ……       

Opa gaat op …… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Letters  Winkels  Kleuren 

 

 Maak een zin met een woord 

Letters  Winkel   Schrijf 
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Koningin   Opa   Bakfiets 

 

 Tegenstellingen 

Opa is niet jong maar ………………… 

In de winkel zijn niet weinig maar…………………… letters 

De letters zijn niet wit maar …………………… 

Het meisje is niet de oudste maar de …………………… 

De man blijft niet buiten maar komt ………………………… 

Opa is niet te laat maar ……………………… 

Hij fietst niet snel maar …………………………… 

De man is niet verdrietig maar …………………………… 

Hij schrijft het schrift niet leeg maar ………………………… 

De verf op de letters is niet nat maar ………………… 

De winkel is niet vies maar ……………………… 

De koningin neemt geen letters mee – de koningin neemt ………………letters mee 

De winkel gaat niet open maar ……………………………… 

De reis is niet dichtbij maar …………………………… 

Opa leert niet weinig maar ……………………………talen 

 

 Goed of fout? 

Het boek gaat over Het Letterwinkeltje.                                  Goed 

Opa Brom verkoopt groente en fruit                                         Fout 

De juffrouw kocht ze voor thuis                                               Fout 

Opa heeft grote en kleine letters.                                            Goed 

Met letters kun je sommen maken.                                         Fout 

De Koningin komt het winkeltje binnen.                               Goed 

Opa gaat naar school                                                            Fout 

Opa brengt de clown de letter o                                             Goed 

’s Nachts schijnt de zon                                             Fout. 

 

 Welke letter ligt onder de doek? Kom er achter door vragen te stellen 

Leg onder een doek een letter. De kinderen mogen vragen stellen door woorden te 

noemen en te vragen of de letter er in zit, mee begint, etc. De leerkracht mag alleen ja 

of nee zeggen. 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

Woordveld; maak een woordveld over het boek: het letterwinkeltje 

Woordenboeken en woordkaarten 

Kralenplanken met letters 

Spelen met letters 

 

 


