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Auditieve oefeningen bij het thema: afval en schoonmaken 
 

Boek van de week: 

1; Lotta ruimt op; Diane Put 

2;De vuilnisman; Liesbet Slegers 

3;Anna ruimt op 

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 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 

Kliko   afval   batterijen   

Verf   lappen   vuilniszak    

Glas   zwerfvuil  afvalbak      

Zak   plastic   prullenbak   

Vies   rommel  vuilniswagen   

Schoon  vuilnis   vuilnisman      

Blik   plastic   vuilnisbelt 

Bak   rommel  straatveger   

Doos   prikken  opruimen         

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Het glas hoort in de glasbak.  Papier hoort in de papierbak. 

Tuinafval hoort in de groene kliko. Ander afval hoort in de grijze kliko. 

Glas wordt weer gebruikt.   Het afval wordt opgeruimd 

De straatveger veegt de straat  Gooi het maar in de afvalbak. 

Het vuilnis wordt opgehaald door de vuilniswagen. 
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Je kunt veel dingen weer gebruiken. 

Met een prikstok wordt de rommel opgeruimd 

 

De vuilnisman haalt de container op uit de straat 

Er zit veel afval in de grijze kliko vandaag 

Ik maai het gras en gooi het in de groene kliko 

Op straat ligt veel rommel en dat is niet netjes 

Ik pak een bezem en veeg alles bij elkaar 

Dan gooi ik het in een afvalbak zodat het veel netter lijkt 

In mijn slaapkamer gooi ik alle rommel in een afvalbak 

Papa ruimt de garage op en veegt alle rommel bij elkaar 

Ik struikel over de rommel die in mijn kamer ligt 

De lappen gooi ik in een container voor textiel 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Fruit vuilnisman ogen water 

Telefoon  bessen kliko visite 

Huilen schrift verf radio 

Papier  wiel auto bloemen 

Kliko  nadenken radio schrift 

Lamp  spijker auto groene 

Verf  papier lont radio 

Kaars  televisie boek prikken 

Verf  rommel fruit handdoek 

Kwast  schaafwond telefoon blik 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Blik  blik  huis 

Vuil   verf  verf 

Prikken rommel prikken 

Deur  afval  afval 

Glas  glas  beker 

Lappen  papier  papier 

Kliko  groene  kliko 

Gele  blauwe  gele  rode 

Groene paarse  paarse  blauwe 

Oranje blauwe  rode  blauwe 

Rode  rode  blauwe  groene 

 



3 

 www.jufjanneke.nl 

 Welk woord ontbreekt 

Kleur  verf  blik  kwast 

Kleur  verf    kwast 

 

Afval  lappen  glas  papier 

  lappen  glas  papier 

 

Groene gele  blauwe  grijze  

Groene gele  blauwe   

 

Afval   rommel verf  blik 

Afval     verf  blik 

 

Glas  papier  blik  lappen 

  papier  blik  lappen 

 

 Hetzelfde woord in twee zinnen 

Er staat een grijze kliko aan de weg. Er staat een gele kliko aan de straat. 

Er staat een gele kliko aan de straat. Er rijdt een gele bus over de weg. 

Het papier hoort niet in de grijze kliko. De krant is gemaakt van papier. 

De vuilnisman loopt achter de wagen. De vuilnisman zet de bak op de stoep. 

Er ligt rommel in de berm.   De rommel ligt op de straat. 

De verf zit in een blik.   De verf zit aan de kwast. 

 

 Nazeggen van een cijferreeks 

2696  1539  2804  3167 

3516  8354  2956  1357 

2913  9180  3610  5632 

2390  8194  6741  1037 

3106  3124  9274  8102 

9106  4714  9103  8351 

2480  1595  3267  1637 

 

Auditieve analyse 

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

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Glas hoort in de bak 

Ik gooi de prop in de bak 

Het is schoon in de straat 

In de doos zit veel papier 
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Verf breng ik naar de vuilstort 

In de vuilniswagen zit veel rommel 

In de zak horen geen batterijen 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Plastic afval plastic plastic prikken vuilnis plastic compost plastic verf  

Afval rommel straatveger rommel rommel plastic compost rommel rommel 

Verf  glas lappen verf verf afval verf prikken verf batterijen prikstokken  

 

 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 

 

 Dezelfde beginletter horen in een reeks woorden 

Glas  geur  raam 

Rommel blik  buik 

Prikken pincet  afval 

Lappen  deur  laken 

Afval  verf  vuil 

 

 Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 

glas verf  zak  blik  papier 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Afval   glas         Papier                    blik 

Lappen   batterijen      Verf    prullenbak 

Opruimen     afval     Prikken   prikstokken 

Plastic   recycling     Straatveger  rommel  

  

 De langste zin 

Het glas hoort in de glasbak.   Papier hoort in de papierbak. 

Tuinafval hoort in de groene kliko.   Ander afval doe ik in de grijze kliko. 

Het vuilnis wordt opgehaald door de vuilniswagen.      Glas wordt gerecycled. 

De straatveger veegt de straat.  Met een prikstok wordt de rommel op geprikt. 

De straatveger maakt de straat schoon.    Papier wordt apart ingezameld.  

 

 

 



5 

 www.jufjanneke.nl 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

afval   glas        papier                     

blik   lappen   batterijen      

verf    vuilniszak   afvalbak      

prullenbak   zwerfvuil  vuilniswagen    

vuilnisman     compostbak   vuilverbranding 

plastic   recycling    straatveger   

rommel   opruimen     afval     

prikken   prikstokken  bezem 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Afval   bak   papier 

Verf   doos   bezem 

Vuilnis   zak   glas 

Plastic   vies   zak 

Papier   hek   afval 

 

 Alfabetisch principe 

Ik leer de volgende letters aan: 

A; afval 

V; vuilnis, vuilnisman, vuilniswagen 

R; rommel 

 

Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

In de kliko zit ……    

De vuilnisman…… 

Het papier……   

Ik gooi het blik…… 

De verf……    

Met de prikstokken…… 

Het glas……    

Ik gooi in de pedaalemmer een…… 

Op straat ligt een……… 

Een bananenschil hoort ………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Afval   recyclen   schoonmaken 

 

 Tegenstellingen 

In de afvalemmer zit niet weinig maar ……………………………………afval 
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Ik gooi het glas niet op maar …………………………de glasbak 

De straat is niet vies maar …………………………… 

De fles is niet klein maar …………………… 

Het verfblik is niet vol maar ………………………… 

Er is niet veel maar …………………………… papier 

De vuilnisman is niet dik maar …………………… 

 

 Goed of fout? 

De vuilnisman gooit vuilnis op straat..   Fout. 

In de grijze kliko hoort restafval.    Goed  

Verf zit in papier.      Fout 

De vuilniswagen rijdt op de stoep.    Fout 

Afval hoort in de kliko.     Goed 

Tuinafval gooi je in de compostbak.   Goed  

Je gooit papier op straat.     Fout 

Je gooit een leeg blikje op straat.    Fout 

De lamp hangt aan het plafond.    Goed 

Papier gooi je in de prullenbak.    Goed  

In de groene kliko gooi je verf.    Fout  

Papier gooi je in het water.     Fout  

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

Bij dit thema heb ik woordkaarten en een woordenboek gemaakt om woorden na te 

schrijven. 

Ook kunnen woorden na getypt worden op de computer. 

 


