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Auditieve oefeningen bij het thema: opa en oma 
 

Boek van de week: 

1; Superoma en de redding van blauwbil 

2; Bij opa en oma 

3; Met opa in het donker 

4; De knotsgekke avonturen van opa Smoezel 

 

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 

Cake   Bellen   Gezellig 

Wol   Breien   Gehoorapparaat 

Oud   Koekje   Rollator 

Grijs   Bakken   Scootmobiel 

Thee    Spelen   Oppassen     

Lief    Drinken  Dierentuin    

Jong   Speeltuin  Voorlezen 

Haar   Koker   Familie  

Bril   Rimpels  Logeren 

Stok   Koffer   Timmeren 

Koek    Opa   Telefoon 

Kaal    Oma   Gymnastiek 

Trein    Spelen   Gehoorapparaat 

Doof   Kleinzoon  Kleindochter 

Tuin   Harken  Familiefoto     

     

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden  

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Oma belt met haar kleindochter.   

Oma breit een trui.  
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Opa / oma zet zijn / haar bril op. 

Oma / opa heeft grijs haar. 

Opa / oma loopt met een stok. 

Opa / oma koopt een kaartje. 

Oma / opa helpt met schommelen. 

Opa / oma speelt mee met lego. 

Oma / opa heeft rimpels maar is lief. 

Opa / oma leest voor uit het boek. 

Opa / oma is aan het bellen. 

Met opa en oma op stap naar de dieren. 

Met opa en oma naar het museum / de speeltuin / de dierentuin 

   

Oma bakt koekjes met haar kleinkind. 

Opa werkt samen met zijn kleinkind in de tuin. 

Opa en oma gaan op pad met de kleinkinderen in de bus. 

Opa en oma maken een tochtje met de trein. 

Oma breit een trui voor haar kleindochter. 

Oma / opa kan niet goed lopen en heeft een rollator. 

Opa / oma rijdt met de scootmobiel over de straat. 

De kleinkinderen gaan bij opa en oma logeren. 

Opa en oma passen op de kleikinderen in hun huis. 

Opa en oma vinden de kleinkinderen lief. 

Opa en oma verwennen de kleinkinderen met een snoepje. 

De kleinkinderen gaan met opa en oma in de trein / bus naar de dierentuin. 

De kleinkinderen gaan met opa en oma in de trein / bus naar de speeltuin.. 

De kleinkinderen gaan met opa en oma in de trein / bus naar het museum. 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Huis  rimpels oma  vuur 

Appel  oma  deur  stok 

Hut  opa  bank  drinken 

Rollator boek  schuur  roos 

Kado   ontbijt grijs  tafel 

Speelgoed oma  schrift stoel 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Opa oma oma   Breien  breien  bakken 

Grijs grijs koekje   Thee  spelen  thee 

Lief opa lief   Stok  stok  rollator 

Rimpels trein  bus  bus 

Opa  oma  opa  grijs 

Bakken breien  spelen  breien 

Stok  kaal  kaal  grijs 

Bus  trein  bus  boot 

Rimpels rimpels kaal  grijs 
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 Welk woord ontbreekt 

Opa  oma  oog  bril  

Opa  oma    bril 

 

Bus  boot  trein  auto 

  boot  trein  auto 

 

Oud  grijs  thee  stok 

Oud  grijs  thee   

 

Opa  koekje  rimpel  oma 

Opa    rimpel  oma 

 

Bellen  breien  bakken spelen 

Bellen  breien    spelen 

 

 Hetzelfde woord in twee zinnen 

Opa timmert.    Zie je opa wel? 

Oma haakt een trui.   Opa breit een trui. 

Oma wacht op de trein.  Opa reist met de trein. 

Opa reist met de auto.   Opa gaat met de trein. 

Opa zit bij het raam in de bus. Oma zit bij het raam in de trein. 

Oma heeft een bril op.  Opa doet de bril in de koker. 

Opa heeft grijs haar.  Oma heeft blond haar.  

 

 Nazeggen van een cijferreeks 

2581  1835  4024  2648 

2437  4829  1084  9746 

1375  3478  9286  2864 

1842  2582  5290  1537 

2513  5285  2159  4619 

0241  3619  1735  7361 

2740  3957  8513  4819 

 

Geheugenspel:  Ik ga logeren bij opa en oma en ik neem mee…… één van de kinderen 

noemt een woord. De volgende herhaalt dat woord en noemt een nieuw woord. De derde 

herhaalt de eerste twee woorden en noemt een nieuw woord. Zo wordt de rij steeds 

langer. 

 

Auditieve analyse 

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

Cake   Bellen   Gezellig 

Wol   Breien   Gehoorapparaat 

Oud   Koekje   Rollator 

Grijs   Bakken   Scootmobiel 
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Thee    Spelen   Oppassen     

Lief    Drinken  Dierentuin    

Jong   Speeltuin  Voorlezen 

Haar   Koker   Familie  

Bril   Rimpels  Logeren 

Stok   Koffer   Timmeren 

Koek    Opa   Telefoon 

Kaal    Oma   Gymnastiek 

Trein    Spelen   Gehoorapparaat 

Doof   Kleinzoon  Kleindochter 

Tuin   Harken  Familiefoto     

    

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Opa werkt in de tuin 

Oma loopt over het pad 

Opa aait de poes 

De hond loopt met oma naar het huis 

We gaan een foto maken van oma en mij 

Ik bel opa op met de telefoon 

Opa draagt een bril 

Oma heeft mooi, grijs haar 

Ik ga bij opa en oma slapen 

We bakken een cake in de oven 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Museum speeltuin  schommel   museum dierentuin museum museum 

Bus boot trein bus  boot boot auto helikopter boot vliegtuig 

Timmeren bakken   breien    timmeren   timmeren   harken  timmeren   varen 

Opa bril opa opa kaal opa grijs pak lief opa jong opa 

Oma stok oma bakken oma oma logeren oma bril oma 

 

 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 

 

O  r  t  o  o  r  g  d  t  h  p  o  o  l  k  i  o  u  h  o    

 

 Rijmen (Raai de Kraai) 

Bedenk woorden die rijmen op: 
Bus   boot  tuin      hamer   kaal  bril 
Stok  bed  lief  pak  oud  wol 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Opa  -   telefoon  Rimpels -  gehoorapparaat 

Breien  -   oma   Rollator -   bakken 
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Oud  -   koekje   Koker  -   bril 

Scootmobiel  -   grijs   Koek  -   familie  

Thee   -   spelen   Oppassen -   kaal    

Dierentuin  -   lief   Drinken -   trein     

Jong  -   speeltuin  Stok  -   logeren 

Haar  -   voorlezen  Timmeren -   bus 

 

 De langste zin 

Oma loopt met de rollator.   Opa fietst. 

Opa  rijdt met de scootmobiel.   Oma  rijdt met de scootmobiel over de straat. 

Oma breit.     Opa en oma passen op de kleikinderen. 

Opa timmert.     Opa en oma vinden de kleinkinderen lief. 

Opa loopt met een stok op straat.  Oma heeft grijs haar. 

Oma bakt koekjes met haar kleinkind. Oma bakt cake. 

Oma leest voor.     Oma leest een boek voor. 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Opa  bellen  rimpels 

Oma  breien  gehoorapparaat 

Oud  Koekje  rollator 

Grijs  bakken  scootmobiel 

Thee   spelen  oppassen     

Lief   drinken dierentuin    

Jong  speeltuin voorlezen 

Haar  koker  familie  

Bril  stok  logeren 

Koek  kaal   timmeren 

Trein   bus  koekje 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Opa    doof    koek    

Oma    lief    lief  

Oud     kaal    opa 

Grijs    pak    kaal 

Thee     haar     grijs 

Lief     koek    haar 

Jong    bus    gym 

Haar    dier    wit    

Koek    boot    ijs 

Doof    bed    boek 

Stok    tuin    koffer 

Trein    wit    doof 

Auto    boek    stok 
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 Alfabetisch principe 

Bij dit thema laat ik de kinderen kennismaken met de volgende letters: 

O; opa, oma 

K; van kleinzoon en kleindochter 

F; van familie en foto 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Oma is…… 

Opa is……… 

Het haar van opa…… 

Oma woont in ………… 

Opa leest graag voor uit ………………… 

Ik ga graag met oma op stap naar………… 

Met opa doe ik graag ………… 

Oma lust heel graag ……………… 

In de koffer doe ik ………………… 

Bij oma in bed is het ………………… 

In de tuin van opa staat …………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Oud   familie    uitstapjes   logeren 

  

 Tegenstellingen 

Oma loopt snel maar opa juist ………………  langzaam 

Opa is oud en ik ben …………………………jong 

Oma haar jas voelt zacht en de steen voelt ……………… hard 

De straat van oma is niet smal maar …………………… breed 

Opa is groot en ik ben ………………………… klein. 

In de tas zitten niet weinig maar ………………………… veel spullen. 

Bij oma eten we niet ongezond maar juist ……………………… gezond 

De trap is niet laag maar ……………….... hoog. 

De koffiepot is niet vol maar ……………………. leeg 

In het huis van oma is het niet warm maar ……………………koud 

In de badkamer is het niet nat maar ………………… droog 

De poes van opa is niet lief maar ……………………… stout 

De snoeptrommel is niet leeg maar …………………………… vol 

Opa is niet dun maar ……………………… dik. 

Oma is niet aan het huilen maar juist aan het ………………… lachen 

Het haar van oma is niet kort maar ………………………… lang 

In de logeerkamer is het niet donker maar …………………… licht. 

Het licht is niet uit maar ………………… aan 

Het boek van opa is niet dik maar ………………………. dun 

Het is niet laat maar juist erg …………………… vroeg 

 



7 

 www.jufjanneke.nl 

 Goed of  Fout? 

Opa is een baby.       Fout 

Oma is ouder dan de baby.      Goed  

De trein rijdt over de rails.      Goed  

Oma is jonger dan mama.      Fout 

De boot vaart over de weg.      Fout 

Als je niet goed kunt horen heb je een bril op.   Fout 

De koekjes doe je in de koektrommel.    Goed 

Met wol en breipennen kun je breien    Goed 

Opa rent achter de rollator.     Fout 

Opa werkt in de tuin.      Goed 

De auto rijdt over de straat.     Goed 

Oma eet de soep met een vork.     Fout 

Opa leest voor uit de pan      Fout 

De vrouw van opa is oma      Goed 

De dochter van oma is mijn mama     Goed 

De man van mijn mama is mijn papa    Goed 

Opa is de vader van mijn papa     Goed 

Ik ben de opa van mijn papa      Fout    

 

Een gesprek over: 

   

 Wat is een familie? 

 Wat mag bij opa en oma wel en thuis niet?  

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 Ik gebruik woordkaarten en woordenboeken om na te schrijven 

 We maken een mindmap over opa en oma 

 We lezen voor uit boeken 

 Groep 3 maakt zelf woorden of een verhaal over opa en oma 

 We maken een uitnodiging voor opa en oma om op school te komen 

 

 


