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Auditieve oefeningen bij het thema: autopech 
 

Boek van de week: 

1; Op reis met de auto 

2; Garage Gust  

3; De autocoureur 

4; Tim op de tegels 

 

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 

brug   werkplaats   garage 

stuur    sleutel   overal 

stoel   meter    sleutelen 

pomp   banden   oliespuit 

krik   accu    oppompen 

band   auto    oliepeil 

lamp   motor    acculader 

tank   pedaal   autoband 

weg   olie    motorkap 

straat   stekker   kentekenplaat 

lak   koplamp   achterlicht 

tang   wasstraat   richtingaanwijzer 

rem   uitlaat   achteruitrijlicht 

was   monteur   binnenspiegel 

licht   starten   buitenspiegel 

rem   spiegel   motorblok 

deur   tomtom   benzinestation 
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Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De auto staat op de krik.  De bestuurder is aan het tanken. 

De uitlaat is lek.   De auto gaat door de wasstraat. 

De auto wordt mooi schoon.  De ramen van de auto worden gewassen. 

De koplamp is stuk.   De koplamp is kapot gegaan. 

De kentekenplaat is verlicht. Het oliepeil wordt gemeten. 

De olie moet worden bijgevuld. Er wordt olie in de oliespuit gedaan.  

De olie is weer op peil.  De auto is in de werkplaats. 

De auto staat op de brug.  De automonteur sleutelt aan de auto. 

De autoband is lek.   De auto wordt gerepareerd. 

De motorkap is open.  De koffers gaan in de kofferbak. 

 

De monteur repareert de auto in de garage. 

De auto komt eerst op de brug te staan. 

Dan kan de monteur beter onder de auto kijken. 

De uitlaat zit los onder de auto en is stuk. 

Er wordt een nieuwe band op de auto gedaan. 

In de werkplaats werken veel monteurs aan de auto. 

Er moeten nog veel auto’s worden gerepareerd. 

De auto is beschadigd door een botsing en heeft een kras. 

De auto lekt veel olie onder de motorkap. 

Op het dashboard van de auto branden veel lichtjes. 

De monteur doet een nieuwe koplamp in de auto. 

De richtingaanwijzer moet worden gerepareerd. 

 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

 

Auto  huis  oma  vuur 

Appel  boom  garage  heg 

Hut  brug  bank  drinken 

Bloem   boek  boer    sleutel 

Koplamp   ontbijt grijs  tafel 

Shirt  vlag  krik  stoel 

 

• Welk woord is hetzelfde? 

 

Brug    werkplaats    brug   Garage stuur   garage  

Sleutel pomp   pomp   Stoel  meter  stoel 

Sleutelen  sleutelen banden  Oliespuit  krik  krik 
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Krik  accu  accu  oppompen  

Auto  oliepeil koplamp oliepeil 

Achterlicht  knipperlicht motorblok achterlicht 

 

Krik  binnenspiegel  binnenspiegel  buitenspiegel 

Auto  benzinestation auto   kofferdeksel 

Stuur  stuur   brug   banden 

Pomp  meter   meter   accu 

 

• Welk woord ontbreekt 

 

Brug  stuur  stoel  pomp 

Brug    stoel  pomp 

 

Krik  werkplaats sleutel  meter 

Krik  werkplaats   meter 

 

Auto  accu  banden koplamp 

Auto  accu  banden  

 

Tanken wasstraat uitlaat  sleutel 

Tanken   uitlaat  sleutel 

 

• Hetzelfde woord in twee zinnen 

 

De auto staat op de krik.  De auto is aan het tanken. 

De uitlaat is lek.   Onder de auto zit de uitlaat. 

De ramen staan open.  De ramen van de auto worden ook gewassen. 

De koplamp is stuk.   De koplamp is kapot gegaan. 

Het oliepeil wordt opgemeten. Het oliepeil is te laag 

De olie moet worden bijgevuld. Er wordt olie in de oliespuit gedaan.  

De auto is in de werkplaats. De monteur werkt in de werkplaats. 

De auto staat op de brug.  De automonteur sleutelt aan de auto. 

De band is lek.   Er wordt een nieuwe band op de auto gedaan 
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• Nazeggen van een cijferreeks 

 

3412          9876                    5431                    6872 

4321          6754                    2531                    9632 

5413  8963                    3245                    2147 

1542     7285                    5252                    5874 

1325  9216                    4235                    6541 

 

Auditieve analyse 

• Woordstukjes: Hoeveel klankgroepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 

brug   werkplaats   garage 

stuur    sleutel   overal 

stoel   meter    sleutelen 

pomp   banden   oliespuit 

krik   accu    oppompen 

band   auto    oliepeil 

lamp   motor    acculader 

tank   pedaal   autoband 

weg   olie    motorkap 

straat   stekker   kentekenplaat 

lak   koplamp   achterlicht 

tang   wasstraat   richtingaanwijzer 

rem   uitlaat   achteruitrijlicht 

was   monteur   binnenspiegel 

licht   starten   buitenspiegel 

rem   spiegel   motorblok 

deur   tomtom   benzinestation 
 

• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

De auto staat voor het huis. 

De auto is stuk. 

Hij rijdt niet meer. 

Hij wordt naar de garage gesleept. 

Daar komt de auto op de brug. 

De monteur kijkt onder de auto. 

Hij repareert de uitlaat. 

De auto wil weer starten. 

 

• Reactiewoorden herkennen 

Brug stuur brug stoel brug brug pomp brug krik brug  brug 

Sleutel   meter   accu   meter   koplamp   meter   meter   auto   meter    

Wasstraat uitlaat  wasstraat auto wasstraat uitlaat  koplamp  wasstraat 
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• Reactieletters herkennen 

 

k   l   m   k   s   m   p   k   r   s 

m  s   k   s   p    r    k   p   s   l 

p   n    r   r   m   s    l    r    k  p 

k   s    m  p  s    m   l    k   r  m 

l     k    p   l   m   s   p   l     r   s 

 

• Rijmen (Ria Rijm) 

 

Wat rijmt op?  

brug  stuur  pomp  stoel  krik  meter 
 

• Het langste woord (Lange Slang) 

 

Brug   werkplaats   

Garage  stuur    

Dopsleutel  overal 

Autostoel  meter    

Sleutelen  pomp  

Band   oliespuit 

Krik   accu    

Auto   oliepeil 

Koplamp  acculader 

Tanken  autoband 

Autowasstraat motorkap 

Uitlaat  nummerplaat 

 
• De langste zin 

 

De auto staat op de krik.  De chauffeur is aan het tanken. 

De uitlaat is lek.   De auto gaat door de wasstraat. 

Hij wordt mooi schoon.  De ramen van de auto worden ook gewassen. 

De koplamp is stuk.   De koplamp is kapot gegaan. 

De nummerplaat is verlicht.  Het oliepeil wordt in de garage opgemeten. 

De olie moet worden bijgevuld. Er wordt olie in de oliespuit gedaan door de monteur.  

De rem is stuk.   De auto is in de werkplaats. 

De auto staat op de brug.  De automonteur sleutelt aan de auto. 

De autoband is lek.   Er wordt een nieuwe band op de auto gedaan. 

De motorkap is open.  De koffers worden in de kofferbak gedaan. 
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(Letterrups) 

• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

 

Brug   werkplaats  garage 

Stuur    sleutel   overal 

Stoel   meter   sleutelen 

Pomp   banden  oliespuit 

Krik   accu   oppompen 

Auto   oliepeil  koplamp  

Acculader  tanken   autoband 

Wasstraat  motorkap  uitlaat   

Motorblok    nummerplaat  achterlicht 

Knipperlicht  achteruitrijlicht binnenspiegel 

Buitenspiegel  benzinestation kofferdeksel 

 

• De eerste letter, de middelste, de laatste letter 

 

Brug   loop   werkplaats   

Stuur   pijl   sleutel    

Stoel   meet   pomp 

Pomp   deur   oliespuit 

Accu   rem   krik 

Auto   peil   koplamp 
 

• Alfabetisch principe 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 

 

De auto staat…….    

De koplamp…… 

De auto deur gaat open en……..    

Onder de motorkap zit……… 

De banden van de auto…………………                        

Ik tank………………. 

De monteur van de garage………    

De autocoureur gaat…………… 

 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 

Garage lampen  auto  straat  verkeer 
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• Tegenstellingen 

 

De auto rijdt niet snel maar………………………            langzaam.             

Het viaduct is niet hoog maar………………………          laag. 

De weg is niet smal maar………………………………            breed.                  

De voorruit is niet nat  maar …………………………         droog. 

De autostoel is niet hard  maar ………………………        zacht.                    

De monteur is niet dik maar ………………………             dun. 

In de auto is het niet koud maar …………………….   warm.    

De bus is niet vies maar ………………………    schoon.   

De passagier van de taxi moet niet huilen maar………………  lachen 

De deur is niet open maar ……………………    dicht.    

Het is buiten niet licht maar………………………    donker 

De tocht duurt niet lang maar is……………………………   kort.  

De controle lampjes zijn niet aan maar    uit 

 

• Goed of fout? 

 

Het stuur zit onder de motorkap.   Fout. 

De auto tankt benzine.                   Goed. 

De auto staat op de brug.                         Goed. 

De koplamp zit achter op de auto.            Fout. 

De binnenspiegel zit onder de motorkap.           Fout. 

De auto staat op de krik.                  Goed. 

De monteur werkt in een zwembroek.             Fout. 

De auto tankt water.               Fout. 

De auto tankt diesel.             Goed. 

De rijdt op vierkante banden.    Fout. 
 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

Ik gebruik in de klas: 

• Woordenboeken en woordkaarten 

• We maken zelf een autoboekje 

• We turven auto’s op papier 

 

 

 


