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Auditieve oefeningen bij het thema: 
 

Boek van de week: 

1; Tomte Tummetot 

2; De kaboutermuts 

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 

Huis                   Hamer    Paddenstoel 

Hark    Spijker   Kabouter 

Schep                         Bomen    Schroevendraaier 

Muts    Emmer    Tuinkabouter 

Wit    Waslijn    Wasknijpers 

Bos    Vegen    Kruiwagen    

Muts    Zagen    Verzorgen 

Huis    Takken   Bladeren 

Dier    Beter    Schoonmaken 

Rood    Stippen   Boomstammen 

Gras    Maaien   Bloementuin   

Boom    Tuinbroek   Kinderen 

Baard    Puntmuts   Repareren 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De kabouter loopt door het bos.                 Puntmuts duwt de kruiwagen. 

Ze zijn aan het harken.                              Ze wast de ramen. 

Ze hangen de was op.                               Ze veegt het stoepje 

De kabouter schoffelt de tuin.                    Hij stoft de kast af. 
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De kabouter timmert een hekje.  De kabouter helpt de dieren 

Rood met witte stippen   Het kabouterhuis is een paddenstoel 

De kabouter ruimt alles op   De kabouterkinderen spelen 

 

In het bos loopt een kabouter die de rommel  opruimt 

Het konijntje heeft een zere poot en kan niet lopen 

De kabouter gaat het konijn helpen  

Er zit een splinter in de poot van het konijn 

Het kabouterhuisje wordt netjes opgeruimd door de kabouters 

Het kabouterhuisje staat in het bos 

Ik heb een kabouter bij de vijver in de tuin staan 

Mijn buurman heeft veel tuinkabouters in zijn tuin 

Ik denk dat in het bos kabouters wonen 

Kabouters zie je niet maar ze zijn er wel 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Mat  paard  pen  boek 

Schrift          hoed            stoel          juf 

Kring            dier              tijd            rood 

Raam         pot                zand        kruiwagen 

Kwast          fles               bel           tas 

 

Tafel            jarig               papier              puzzel 

Lotto            hamer          schrijven          kinderen 

Lezen          vissen            huisje               bos 

Zandbak      eten  hoed   blaadje 

Potlood        bureau           kabouter          traktatie 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Kabouter   bezem   bezem.           Veger  veger  bezem. 

Kruiwagen  kar  kruiwagen.           Hamer  hamer  schroevendraaier. 

Veger  kabouter  kabouter.            Emmer  put  emmer. 

 

Kabouter  kabouter  emmer  put. 

Bezem  veger  bezem  hark. 

Hamer  schroevendraaier  bezem  hamer. 

 

 Nazeggen van een cijferreeks 

3412          9876                    5431                    6872 

4321          6754                    2531                    9632 

5413  8963                   3245                    2147 

1542    7285                    5252                    5874 

1325  9216                    4235                    6541 
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Auditieve analyse 

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

Huis                   Hamer    Paddenstoel 

Hark    Spijker   Kabouter 

Schep                         Bomen    Schroevendraaier 

Muts    Emmer    Tuinkabouter 

Wit    Waslijn    Wasknijpers 

Bos    Vegen    Kruiwagen    

Muts    Zagen    Verzorgen 

Huis    Takken   Bladeren 

Dier    Beter    Schoonmaken 

Rood    Stippen   Boomstammen 

Gras    Maaien   Bloementuin   

Boom    Tuinbroek   Kinderen 

Baard    Puntmuts   Repareren 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Ik loop in het bos 

Er ligt een blad op de grond 

Een tak waait heen en weer 

Er liggen boomstammen op een stapel 

Ik zie een klein rood mutsje liggen 

Van wie is die muts? 

Hij past mij niet 

Zou er een kabouter zijn 

Ik leg de muts aan de kant 

Dan kan de kabouter hem weer pakken 

 

 Reactiewoorden herkennen 

kabouter     hamer    schroevendraaier    kabouter     spijker     kabouter   schroef 

tafel   paddenstoel   stoel   paddenstoel   bed   kast   paddenstoel   paddenstoel 

kruiwagen  kar  kruiwagen  fiets  bezem  kruiwagen  wasknijper  kruiwagen 

muts  dieren  opruimen  muts  baard  vrouw  muts  blad  paddenstoel 

bos  paddenstoel  bos kabouter  blad  bos  kast  waslijn bos knijpers  stoel 

 

 Reactieletters herkennen 

g    r    s    t    p    l    g    m    b    g 

n   s    l    oo    s    m    p    s    t    g 

k    l    p    s    aa    p    n    g    p    ee 

oo    ee    aa    ie    oo    a   i    oo    oe    ui 

e     i    k   m    g    m    r    t    i    au   m 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Schep           Muts   Rood   Baard 

Tafel           Hoed   Stip   Kar 



4 

 www.jufjanneke.nl 

Stoel           Gras   Boom   Bos 

Hamer        Blad   Dier   Huis 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Tafel             Tafellaken                       Boomstam       Blad 

Was             Wasknijper   Kruiwagen  Hark   

Schroef         Schroevendraaier  Paddenstoel  Hoed 

Kruiwagen     Bezem    Kabouterjas  Kabouter 

Dier  Dierentuin   Opruimen  Schoon 

 

 De langste zin 

De kabouter hangt de was op.                       De kabouter lacht. 

De kabouter huilt.                                           De kabouter veegt het stoepje. 

De kabouter zeemt de ramen.                        De kabouter timmert. 

De kabouter klimt op de paddenstoel.              De kabouter klimt. 

De kabouter zingt.                                           De kabouter zingt een liedje. 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Rood     wit          blauw                cirkel            driehoek        vierkant 

Geel         zwart     groen                 rechthoek     ruit                trapezium 

Grijs       paars     wit                      zeshoek       kubus            balk 

Oranje     roze       geel                   tegel             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 

 

 De eerste letter 

Paddenstoel  Kabouter  Muts   Dier 

Roos   Wit   Deur   Baard 

Bos   Bladeren  Gras   Groen 

 

 De laatste letter 

Tak   Paddenstoel  Muts   Dier 

Groen   Wit   Deur   Bos 

Schep   Hark   Hamer   Boom 

 

 De middelste letter 

Tak   Wit   Deur   Dier 

Bos   Boom   Huis   Rood 

Loop   Kar   Hoed   Was 
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 Alfabetisch principe; 

Ik leer bij dit thema de volgende letters aan: 

K; van kabouter 

M; van muts 

P; van paddenstoel 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De kabouter loopt……………. 

In het bos staat een…………….. 

Het dier is……………………… 

De kabouter helpt ……………………. 

In de paddenstoel staat…………………. 

De kabouter slaapt………………….. 

Het eten staat………………….. 

In de kruiwagen zit…………………. 

Op de tafel staat………………………… 

In het bos ligt een…………………. 

De muts van de kabouter ligt ………………………. 

De kabouter harkt …………………………….. 

De kabouter springt …………………………….. 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 

Bos   Kabouters   Tuin    Huis 

 

 Tegenstellingen 

De kabouter is niet groot maar ……………… 

Die jongen is niet de oudste maar de …………………… 

De tuinkabouter staat niet binnen maar……………… 

De kabouter is niet vroeg maar………………… 

Het paard is niet te snel maar……………………… 

Het vacht van het konijn voelt niet hard maar……………………… 

Het gras is niet nat maar ……………………… 

De deur van het kabouterhuis is niet open maar……………… 

De kamer is niet schoon maar ………………… 

De veter zit niet vast maar………………………… 

Na het bad is de kabouter niet droog maar …………………… 

De vos loopt niet langzaam maar …………………… 

In het bos waait het niet zacht maar ………………… 

 

 Goed of fout? 

De tuinkabouter staat in het huis    Fout 

De paddenstoel is rood met witte stippen   Goed 

In het bos liggen veel bladeren    Goed 
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Kabouters houden van opruimen    Goed 

Een kabouter heeft een bolhoedje op   Fout 

In de kruiwagen ligt een boek    Fout 

De kabouter veegt de potloden van de stoep  Fout 

De kabouters hebben een puntmuts op   Goed 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Woordveld 

 

 


