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Auditieve oefeningen: ik kan fietsen 
 

Boek van de week: 

1; de fiets 

2; Nijntje op de fiets 

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 waar het boek over zou kunnen gaan? 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

W-ie-l   race-fiets  ach-ter-wiel 

F-ie-ts  tan-dem  fiets-lamp-je 

Sp-aa-k  fiets-tas  ver-snel-ling 

H-e-l-m  fiets-bel  her-en-fiets 

B-a-nd   trap-per  ba-ga-ge-dra-ger 

St-a-ng  lig-fiets  fiets-en-rek 

L-e-k   ket-ting  wiel-ren-nen 

Vl-a-g   fiets-pad  fiets-en-ma-ker 

R-e-m   rem-men  da-mes-fiets   

P-om-p   fiets-kar  ach-ter-licht 

St-uu-r  fiets-strook  ba-ga-ge-dra-ger 

Z-aa-k   spa-ken  drie-wie-ler 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Ik kan al goed fietsen 

Mijn fiets heeft twee wielen 

De band van de fiets is lek 

Ik ga naar de fietsenmaker toe 

De band moet geplakt 

Een fiets heeft een rem 

Ik houd mijn stuur goed vast 
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Als mijn wiel draait, brandt de lamp 

Ik krijg een nieuwe fiets 

Als je fietst, kun je niet stilstaan 

Een tandem is een fiets voor twee 

Fietsen kun je leren met zijwieltjes 

De fietsenmaker plakt de band heel snel 

 

Als je groot bent, gaan die zijwieltjes eraf 

Met een fiets kun je overal naar toe 

Sommige mensen gebruiken hun fiets voor hun werk 

Je kunt zelf wel een band plakken van de fiets 

Je moet op straat altijd zorgen dat je opvalt 

Ga je de bocht om, steek dan je hand uit 

Mijn moeder gaat heel vaak wielrennen op de racefiets 

Met een regenpak blijf je droog als het regent 

Als er een fietspad is, moet je daar op fietsen 

Ik fiets helemaal alleen op mijn fiets naar school toe 

Als het donker is, moeten de fietslampen aan 

Ik heb een tas op mijn bagagedrager vastgemaakt 

In de fietstas zitten spullen om de fietsband mee te plakken 

 

 Ik zit op de fiets en ik zie? 

Dit is een kringspel. De leerkracht begint met: Ik zit op de fiets en ik zie een auto. De 

volgende zegt dan: Ik zit op de fiets en ik zie een auto en een huis. De derde gaat 

verder met: Ik zit op de fiets en ik zie een auto, een huis en een bloem. Ga zo verder. 

Probeer het zo lang mogelijk vol te houden. 

 

Auditieve discriminatie 

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

Wiel   racefiets  achterwiel 

Fiets   tandem  fietslampje 

Spaak   fietstas  versnelling 

Helm   fietsbel  herenfiets 

Band   trapper  bagagedrager 

Stang   ligfiets  fietsenrek 

Lek   ketting  wielrennen 

Vlag   fietspad  fietsenmaker 

Rem   remmen  damesfiets   

Pomp   fietskar  achterlicht 

Stuur   fietsstrook  bagagedrager 

 

 Reactiewoorden herkennen: Hoor je het woord dan maak je een fietsbeweging 

Zaak  stuur  zaak   bidon  ketting  zaak   vlag   zaak   wiel  winkel zaak   zitje  zadel  zaak 

Stuur  rem  mand  bel  rem   fiets  rem   zadel  rem   kar  stuur  tas rem   helm  

Mand  achterlicht  koplamp  mand  zaak  mand   winkel  mand  reflector  kar  mand    



3 

 

Helm  trapper  stuur  helm  zadel  helm  helm  lek  helm  stang  helm  spaak  trapper 

Band  stuur  wiel  stang  band  lek  band  plakken  band  wiel  fiets  band  wiel  rem  band 

Fiets  stuur  rem  wiel  fiets  lamp  fiets  mand  fiets  fiets  rem  stuur  wiel  zaak  zitje 

 

 Hoeveel woorden zitten er in de zin? 

Ik kan al goed fietsen 

Mijn fiets heeft twee wielen 

De band van de fiets is lek 

Ik ga naar de fietsenmaker toe 

De band moet geplakt 

Een fiets heeft een rem 

Ik houd mijn stuur goed vast 

Ik krijg een nieuwe fiets 

Als je fietst, kun je niet stilstaan 

Een tandem is een fiets voor twee 

 

 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) 

Bedenk rijmwoorden op: 

Zaak      stuur      tas       rem   

Band  stang  fiets  vlag 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Zaak              achterlicht                                Damesfiets            mand 

Fietspad        bel                                           Gereedschap         wiel 

Helm              koplamp                                   Vlag                       fietspomp 

Zadel             jasbeschermer                         Bakfiets                  zaak                               

Slot               snelbinder                                Kar                         herenfiets 

Spaken          tas                                            Fietsenmaker         lijm 

 

 De langste zin 

De damesfiets stond voorin de schuur.                De herenfiets achteraan. 

De jongen reed hard.                                      Het meisje reed veel langzamer. 

De mand zat voorop de fiets.                          De bagagedrager zit achterop. 

De band was lek.                                            De fietsenmaker plakt de lekke band. 

De bel van de fiets was kapot.                        De fiets is op slot. 

Het stuur zat scheef.                                       De bagagedrager was van de fiets.  

Het kind zat in de bakfiets.                              De rem is stuk. 

De fiets stond op de standaard.                      De fietser fietste hard op het fietspad.           
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De zijwieltjes zijn eraf.                                De vlag zit achterop de fiets. 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Damesfiets  herenfiets  jongensfiets  

Meisjesfiets   racefiets  fiets 

Mand   fietsenmaker  achterlicht     

Koplamp         bel                helm 

Handvat             band                 tas                  

Plakken          lijm               slot 

Snelbinder         dynamo             pedalen           

Fietspomp      wiel               zadel 

Vlag                   bagagedrager   kilometerteller      

Zitje         spaken   zadel 

Standaard          ventiel               rem                 

Kettingkast     bidon           ketting 

Zijwieltjes            fietsenrek        reflector        

Stuur              fietskaart       fiets  

Winkel                kar                    bakfiets          

Zaak               lijm       gereedschap 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Damesfiets                 herenfiets            jongensfiets 

Racefiets                    mountainbike      mand 

Fietsenmaker              achterlicht           koplamp 

Helm                           band                   slot 

Snelbinder                  dynamo              pedalen 

 

Fietspomp                   zadel                   vlag 

Bagagedrager             spaken                ventiel 

Bidon                           zijwieltjes             fietsenrek 

Reflector                      winkel                  bakfiets 

Gereedschap               helm                    fietskaart 

 

Bel               tas          lijm 

Wiel             rem         kar 

Zaak            stuur       zon 

Maan           kaas        jas 

Muur             ton         tak 

 

 Alfabetisch principe 

Bij dit thema zitten de volgende letters in het taalkastje: 

F van fiets, fietsbel, fietspad, fietsenrek, fietsenmaker, etc. 

R van rijwiel, racefiets, rem 

IE in het woord FIETS; waar hoor je de letter nog meer? 
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Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Ik fiets naar………………… 

De kleur van mijn fiets is ……………………… 

Op mijn fiets zit een ………………………………… 

Als mijn band lek is, ga ik ……………………………………… 

Voorop de fiets zit een ………………………………………… 

Achterop mijn fiets zit een ……………………………………………… 

Ik fiets op ……………………………………… 

Ik fiets snel naar ………………………………… 

Bij de fietsenmaker ………………………………………………… 

Op straat fietst een ………………………………………… 

In de bakfiets zitten ……………………………………………… 

De fietsenmaker gaat …………………………………………………… 

Mijn zadel is ……………………………………………… 

Ik zet mijn fiets in de …………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Vervoer  Fietsen  Op wielen 

 

 Tegenstellingen 

De fiets is niet groot maar …………………………………… 

De wielen zijn niet vierkant maar …………………………………… 

Het zadel zit niet te hoog maar te …………………………………………… 

De fietsenmaker maakt de fiets niet langzaam maar …………………………………… 

Ik vind de kleur niet mooi maar ………………………………………………… 

In de bakfiets zitten niet weinig maar ……………………………………kinderen 

De dynamo gaat niet snel maar ………………………………………… 

De fiets staat niet stevig maar ………………………………………………… 

Het fietspad is niet breed maar …………………………………… 

Ik ga niet rechtsaf maar…………………………………… 

Mama fiets niet voor maar ……………………………………… 

Deze fiets is niet oud maar ………………………………………… 

Ik fiets niet snel maar ……………………………………………… 

De school is niet ver maar ……………………………………………… 

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

Ik fiets niet naar boven maar naar ……………………………………………… 

Mijn fiets staat niet vooraan maar ………………………………………………… 

Die jongen fiets niet ongevaarlijk maar……………………………………………………………… 

Het is niet laat maar ………………………………………………… 

Het hek staat niet open maar is ………………………………………………… 

 

 Goed of fout? 

De fietsenmaker verkoopt een krop sla    Fout 
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Een fiets heeft meestal twee wielen    Goed 

De dynamo zorgt dat het licht brandt    Goed 

Door de trappers kom je vooruit     Goed 

De ketting zorgt ervoor dat je kunt sturen   Fout 

In een fietsenzaak verkopen ze nieuwe en oude fietsen  Goed 

Met een fietspomp blaas je lucht in je longen   Fout 

Op een fietspad mag je ook wandelen    Fout 

 

 Woorden doorfluisteren 

Begin met een van de volgende woorden en fluister deze in het oor van diegene die naast 

u zit. Deze fluistert het woord door naar de volgende en zo verder. Is het woord nog 

hetzelfde als het woord terugkomt? 

Fiets                   Tandem       Bakfiets 

 

 Raadsels 

Je kunt er op zitten           Fiets/zadel 

Je kunt er in zitten            Fietskar of stoeltje 

Het zit op je fiets en je kunt er lawaai mee maken          Bel 

Het zit op je fiets en je kunt er op trappen Trappers 

Ze kunnen je er goed door zien          Vlag 

Ze kunnen je er in het donker door zien      Licht 

Zo krijg je de jas niet in het wiel        Jasbeschermer 

Je kunt er je fiets op / in wegzetten       Standaard of stalling 

Je kunt er de weg op zoeken        Fietskaart 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

In een bak heb ik de volgende materialen klaarliggen. Hierop kunnen de kinderen met 

meneer en mevrouw Schrijver zelf woorden maken. 

 Werkblad: fietsonderdelen 

 Woordenboek: de fiets 

 Woordkaarten om na te schrijven 

 Fietspaspoort 

 


