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Auditieve oefeningen bij het thema: de kinderboerderij 
 

Boek van de week: 

1;  Kinderboerderij; Betty Sluyzer 

2; Kinderboerderij/kijkdoosserie 

3; Het grote voorleesboek van de Kinderboerderij 

4; Boeken over dieren 

 

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 

Geit   ezel   hangbuikzwijn 

Schaap  pony   schapenvacht 

Koe    bokje   duiventil 

Hert   varken   cavia 

Pauw    eenden  dierenverzorger 

Gans   konijn   voedertijd 

Haan   groenvoer   kruiwagen 

Kip   voerbak  kippenhok 

Duif   scheren  vuilnisbak 

Hek    veren   kinderboerderij 

Voer    kuikens  groentetuin 

Stal   weiland  schoonmaken 

Stro    ingang   aanraken 

Ei    speeltuin  nieuwsgierig 

Vacht    aaien   beheerder 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De ezel loopt in de wei.   De koe geeft melk.                             

Er lopen veel kuikens.   De kuikens lopen bij de hen. 
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Het ei ligt in het hok.    De haan heeft een rode kam.   

De pauw laat zijn veren zien.  Ze zijn prachtig van kleur.                                                  

De duif vliegt door de lucht.  De duiven zitten op de duiventil. 

De cavia loopt door het hok.  De kinderen aaien de cavia. 

De vacht van het schaap is zacht.  De schapen worden geschoren. 

Het hek van de schapenwei is dicht De koeien staan op stal 

 

Ik ga vanmiddag naar de kinderboerderij toe 

Daar zijn dieren die je mag knuffelen en aaien 

Ik ga de dieren ook voeren en geef ze hooi 

Je moet goed voor de dieren van de kinderboerderij zorgen 

Er is een beheerder die op de dieren past 

Er zijn dieren die vrij lopen en anderen zitten in een hok 

De verzorgers zorgen dat alle dieren eten krijgen 

In de stal zijn dieren die het lekker vinden dat het warm is 

Soms komt er een dierenarts om de dieren te controleren 

Je moet altijd je handen wassen voor en na het aaien 

De hokken moeten goed schoongemaakt worden 

Op de kinderboerderij zijn kippen en schapen 

De geiten springen over de boomstammen heen 

Als de schapen een dikke vacht hebben, komt de schapenscheerder om te scheren 

De verzorger geeft voer aan het varken 

De dierenarts maakt zieke dieren beter 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Huis  juf  papa  vuur 

Appel  mama  deur  meel 

Hut  zus  bank  drinken 

Broer  boek  schuur  roos 

Kado   ontbijt hut  tafel 

Speelgoed oma  schrift stoel 
 

 Welk woord is hetzelfde? 

Geit  kip  kip   

Haan  kip  haan 

Schaap hek  hek 

Duif  vacht  duif 

Bokje  ezel  ezel 

Konijn  konijn  pauw 

Gans  hek  gans 

Geit     schaap  geit  pauw   

Haan  kip  schaap  kip   

Stal  stal  ei  ezel   

Varken varken  eenden cavia   

Scheren veren  veren  kippen  
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 Welk woord ontbreekt 

Schaap koe  pauw  gans 

Schaap koe    gans 

 

Kip  schaap  hek  voer 

Kip    hek  voer 

 

Stro  ei  ezel  pony 

  ei  ezel  pony 

 

Varken eenden cavia  groenvoer 

Varken eenden cavia   

 

Veren  kuiken  kippen  herten 

Veren    kippen  herten 

 

 Hetzelfde woord in twee zinnen 

 

De pauw laat zijn veren zien.  De pauw showt zijn staart. 

De koe geeft melk.    In de wei loopt een koe. 

De geit springt over het hek.  Het hek staat open. 

De kip legt een ei.    Het ei is kapot. 

Het voer ligt in het hok.   De ezel krijgt voer. 

De cavia loopt in het hok.   In het hok zitten konijnen. 
 

 Nazeggen van een cijferreeks 

2581  1835  4024  2648  3691 

2437  4829  1084  9746  4832 

1375  3478  9286  2864  3025 

1842  2582  5290  1537  9281 

2513  5285  2159  4619  1947 

0241  3619  1735  7361  6194 

2740  3957  8513  4819  7258 

 

Auditieve analyse 

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

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

 Reactiewoorden herkennen: 

*  kuiken  ei  stro  hen  kuiken  haan eieren  vacht  kuiken  stal  pauw  kuiken  hek 

*  kalf  koe  varken  koe  cavia  duif  koe  schaap  lam  koe  koe  kuikens  ezel  koe   

*  geit  geit  ezel  kuiken  geit  konijn  duif  geit  schaap  geit  koe  ei  cavia 
 

 Reactieletters herkennen 

K   r   t   b   k   d  k   s   k   k   f   b   k   l   a   k 

P   b   b   h   m   n   b   k   l   b   b    s   r   t   b 
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 Rijmen (Raai de Kraai) 

Haan  kip  geit  duif  koe 

Schaap bok  ei  bak  vacht 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Schaap  kuiken   varken   koe 

Konijn   bok   hert   hangbuikzwijn 

Wei   ezel   groenvoer  vacht 

Kuiken   haan   eend   kuikens 

Kip   kippenhok  aai   aanraken 

Duiventil  duif   voedertijd  voer  

 

 De langste zin 

De ezel loopt in de wei.   De duiven zitten op de duiventil te eten. 

De cavia loopt in het hok.   De kip legt een ei. 

Het ei ligt in het hok.   De vacht van het schaap is zacht. 

De schapen worden geschoren en lijken weer dun.  De koe geeft melk. 

De pauw laat zijn aan ons veren zien. Ze zijn mooi van kleur. 

Er lopen veel kuikens in het rond  De kip legt een ei 

De koeien staan op stal   In de stal ligt stro en brokken voor de dieren 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Geit     schaap  koe   Hert  pauw  gans 

Haan  kip  schaap   Duif  hek  voer 

Stal  stro  ei   Vacht  ezel  pony 

Bokje  varken  eenden  Konijn  cavia  groenvoer 

Scheren veren  kuikens  Geiten  kippen  herten 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Geit   stal   kip   

Haan   kip   haan 

Schaap  voer   hek 

Varken  vacht   duif 

Duif   schaap   bok 

Bokje   ezel   geit 

Konijn   gans   pauw 

Gans   hek   hok 

Pauw   duif   voer 
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 Alfabetisch principe 

Tijdens dit thema leer ik de volgende letters aan: 

K van kinderboerderij, kip en koe 

G van geit en gans 

S van schaap, scheren, stal, stro 

P van pauw 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De cavia…… 

Het konijn…… 

De veren…… 

De kippen… 

De beheerder gaat……  

In de modder……  

In de stal……   

De wei…… 

Het ei……   

In de kruiwagen zit…… 

Het voer is op, de verzorger……… 

  

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Kinderboerderij  Dieren   In de wei 

Spelen    Vacht   Veren 

 

 Tegenstellingen 

Snel  langzaam.  Hoog  laag 

Smal  breed.   Nat  droog 

Hard  zacht.   Dik  dun 

Groot  klein.   Kort  lang 

Veel  weinig.   Vol  leeg 

 

Ziek  beter.   Gezond ongezond 

Koud  warm.   Hoog  laag 

Vies  schoon.  Huilen  lachen 

Open  dicht.   Licht  donker 

Lang  kort.   Aan  uit 

 

 Goed of fout? 
 

Het varken vliegt.    Fout 

De kip legt een ei.    Goed  

De cavia ligt in het hok.   Goed  

Het kuiken kruipt in het ei.   Fout 

De koe zwemt in de vijver.   Fout 
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Het varken rolt in de modder.  Goed 

De vacht van het schaap is hard.  Fout 

De schapen worden geschoren.  Goed 

De ezel vliegt door de lucht.  Fout 

De ezel loopt in de wei.   Goed 

Het hert heeft een gewei.   Goed 

De koe geeft chocolademelk.  Fout 

De kippen hebben een vacht.  Fout. 

 

 Raadseltjes 

Ik heb 4 benen 

Ik ben slim en ik houd van spelen 

Ik kan goed ruiken 

Ik schud graag met mijn staart. 

            Hond  

 

Ik heb vleugels, maar ben geen vogel 

Ik ben klein en kleurrijk 

Ik leef in tuinen, velden en bossen 

( Vroeger was ik een rups) 

Wat ben ik? 

          Vlinder  

 

Ik ben een dier met een gewei op de kop. 

          Hert, eland. 

 

Ik heb zwarte vlekken en geef melk. 

           Koe  

 

Ik zwem in de vijver 

      Eend  

 

Ik laat vol trots mijn mooie staart zien. 

        Pauw  

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Letterspel 

 Boekje maken over de kinderboerderij 

 

 


