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Auditieve oefeningen bij het thema: de snoepwinkel 
 

Boek van de week: 

1; Hans en Grietje 

2; De snoepprinses 

3; Informatieboek: Snoep 

4; Informatieboek: drop maken 

 

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 

Snoep   snoepwinkel  vruchtenhartjes 

Drop   snoeprollen  dropstaafjes 

Kauwgom  etalage  colaflesjes   

Lolly   dropmachine  engels drop 

Spekje  chocolade  snoeptrommel 

Noga   pepermunt  snoepketting 

Zuurstok  toverballen  kauwgomballenautomaat 

Scheppen  winegums 

Plakken  salmiak 

Bonbon  kauwgombel 

Tanden  citroenballen 

Poetsen  bananenschuim 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Drop is erg lekker.   De kauwgom plakt aan de schoen. 

Hanneke trakteert op snoep. Snoep heeft mama in de snoeptrommel. 

Jet sabbelt op een lolly.  De bonbon is gemaakt van cacao. 

Salmiak is zout.    Er zit een noot op de bonbon. 

De toverbal heeft veel kleuren. De zuurstok is bijna op. 



2 

 www.jufjanneke.nl 

De etalage ligt vol snoep.  Piet heeft een rol pepermunt. 

Een spekje is zoet.   Na het snoepen tanden poetsen. 

Noga plakt aan de tanden.  

  

In de snoepwinkel verkopen ze allerlei soorten snoep. 

Er zitten kauwgomballen in de kauwgomballenautomaat. 

Om het blauwe snoepje zit een papiertje. 

Ik haal het eraf en gooi het in de prullenbak 

Ik lik aan een rode en roze lolly 

In de snoeptrommel zitten heerlijke snoepjes 

Na het snoepen moet ik mijn tanden poetsen 

Ik mag drie snoepjes kiezen van mijn papa 

Op de schaal liggen heerlijke chocolaatjes 

Ik heb een prachtige snoepketting om en daar neem ik steeds een snoepje van 

In de snoeppot zitten allemaal gekleurde toverballen 

Ik blaas met kauwgom een hele grote bel die niet knapt 
  

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Huis  juf  papa  vuur 

Appel  mama  deur  meel 

Hut  zus  bank  drinken 

Broer  boek  schuur  roos 

Cadeau ontbijt hut  tafel 

Speelgoed oma  schrift stoel 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Drop  drop  noga.  Snoep  lolly  snoep. 

Poetsen zuurstok zuurstok. Pepermunt pepermunt ketting. 

Trommel trommel scheppen. Toverbal pepermunt pepermunt. 

 

Drop  noga  snoep  drop. 

Poetsen tanden  tanden  snoepen 

Zuurstok zuurstok snoeprol trommel 

Spekje snoep  noga  snoep. 

 

 Welk woord ontbreekt 

Drop  snoep  noga  lolly 

Drop    noga  lolly 

 

Zuurstok toverbal kauwgom spekje  

Zuurstok toverbal   spekje 

 

Chocolade pepermunt dropstaafjes  winegums 

Chocolade   dropstaafjes  winegums 
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 Hetzelfde woord in twee zinnen 

Drop is zwart.    Drop smaakt lekker. 

Hanneke eet snoep.    Het snoep zit in een papiertje. 

De rode lolly.     Deze lolly is geel. 

Het snoepje zit in een rood papiertje De lolly is rood. 

De zuurstok ziet er  groot uit.  Deze zuurstok is bijna op. 

 

 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 

 

Auditieve analyse 

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

Snoep   snoepwinkel  vruchtenhartjes 

Drop   snoeprollen  dropstaafjes 

Kauwgom  etalage  colaflesjes   

Lolly   dropmachine  engels drop 

Spekje  chocolade  snoeptrommel 

Noga   pepermunt  snoepketting 

Zuurstok  toverballen  kauwgomballenautomaat 

Scheppen  winegums 

Plakken  salmiak 

Bonbon  kauwgombel 

Tanden  citroenballen 

Poetsen  bananenschuim 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Drop is zwart. 

Ik lust snoep. 

Snoep zit in een pot.     

Drop smaakt lekker. 

Hanneke eet snoep.     

Het snoep zit in een papiertje. 

De rode lolly.      

Het snoepje zit in een rood papiertje.  

De zuurstok ziet er groot uit. 

Deze zuurstok is bijna op. 

Ik blaas een kauwgombel op. 
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 Reactiewoorden herkennen 

 

Drop lolly drop toverbal    spekje drop drop  bonbon 

 

Kauwgom lolly lolly  noga snoep   lolly zuurstok    lolly 

 

Toverbal snoep   lolly  toverbal    noga   toverbal   drop   toverbal 

 

Lolly    snoep  snoep  snoep  salmiak noga  

 

 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 

 

 Rijmen (Raai de Kraai) Bedenk rijmwoorden op: 

 

bal  zuurstok  drop  trommel   

snoep  spek   pot  zoet 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Bal  zuurstok   Plakken  noga 

Salmiak drop    Snoep    toverbal 

Lolly  pepermunt   Zuurstok    kauwgombel 

Etalage poetsen   Dropstaafjes  bal 

Tanden dropmachine   Noga   automaat  

 

 De langste zin 

Drop is erg lekker.   De kauwgom plakt aan de schoen. 

Hanneke trakteert op snoep. Snoep heeft mama in de snoeptrommel. 

Jet sabbelt op een lolly.  De bonbon is gemaakt van cacao. 

Salmiak is zout.    Er zit een noot op de bonbon. 

De toverbal heeft veel kleuren. De zuurstok is bijna op. 

De etalage ligt vol snoep.  Piet heeft een rol pepermunt. 

Een spekje is zoet.   Na het snoepen tanden poetsen 

Noga is zoet.    Salmiak smaakt erg zout in je mond 

Ik neem een snoepje uit de pot Snoep is lekker 

Kauwgom plakt heel erg  Ik gooi kauwgom niet op de grond 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Snoep   snoepwinkel  vruchtenhartjes 

Drop   snoeprollen  dropstaafjes 

Kauwgom  etalage  colaflesjes   
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Lolly   dropmachine  drop 

Spekje  chocolade  snoeptrommel 

Noga   pepermunt  snoepketting 

Zuurstok  toverballen  kauwgomballen 

Scheppen  snoep   kauwgombel 

Tanden  citroenballen  bonbon  

Plakken  salmiak  poetsen 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Drop    rood    kauwgom 

Lolly    drop    noga 

Zuurstok   staaf    poetsen 

Salmiak   stok    toverbal 

Snoeprol   bal    trommel 

Kauwgom   kauw    zuurstok 

Vruchtenhartje  snoep    schep 

 

 Alfabetisch principe 

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

S van snoep, snoepwinkel, snoepfabriek 

L van lolly, lekker 

D van drop, dropfabriek, dropmachine 

K van kauwgom 

P van pepermunt, plakken, pot 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Drop is ………  

De lolly ……… 

De toverbal……   

De zuurstok……… 

Het spekje………   

De noga……… 

In de trommel zit…… 

In de etalage…… 

In de snoepwinkel staat……… 

Ik lust graag………… 

Uit de pot pak ik een ………………… 

Kauwgom plakt aan………………… 

 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Snoep   Winkels  Sint Maarten 

Sinterklaas  Kerst   Lekker/niet lekker 
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 Tegenstellingen 

De zuurstok is niet zuur maar……… 

Drop is niet zoet maar …… 

Het spekje is niet zout maar ……… 

Drop is niet wit maar…… 

De zuurstok is niet kort maar ……… 

Dit snoepje is niet vies maar……………… 

Van veel snoepen word je niet dun maar……………… 

De snoeppot is niet klein maar………………… 

In de winkel is niet weinig maar ……………………snoep 

Lollys zijn niet gezond maar ………………………… 

Ik gooi het papiertje niet neer maar…………………… 

Ik zuig niet kort op de toverbal maar…………………… 

Op kauwgom kauw je niet kort maar ……………………… 

 

 Goed of fout? 

Papa eet een snoeppapiertje  Fout 

Het snoepje is zoet.    Goed  

Het dropje is zwart.    Goed  

In de snoeptrommel zit koffie.  Fout 

Salmiak is zout.    Goed 

Snoep is goed voor je tanden.  Fout 

Een toverbal heeft veel kleuren.  Goed 

Snoep is heel erg gezond   Fout 

Kauwgom plakt niet aan je schoenen Fout 

Kauwgom gooi je in de prullenbak  Goed 

 

 

 Raadseltjes 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

 

 


