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Auditieve oefeningen bij het thema de uitvinder 
 

Boek van de week: 

1;  Grote uitvindingen 

2; Moffel en Piertje en het grote taalavontuur 

3; Kasper en Flip in de werkplaats 

4; Keepvogel en de uitvinding 

 

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 

lamp   idee   lucifer   experiment 

fiets   auto   gereedschap  laboratorium 

wiel   hamer   radio   stoommachine 

schrift  spijker  microscoop  reageerbuis 

pil   robot   telefoon  schroevendraaier 

verf   fitting   uitvinder  gereedschapskist 

kraan   leiding   nadenken  experimenteren 

lont   boeken  onderzoek  uitvindingen 

schroef  schrijven  boekdrukken  fabrieksrobot 

kaars   gloeilamp  televisie  afwasmachine 

vuur   vliegtuig  ontwerpen  elektriciteit 

kwast   vliegen   machine  batterijen 

buis   lezen   motoren  typmachine 

zaag   werkplaats  computers  wetenschapper 
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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 kraan is lek.    De kraan is dicht. 

De kaars is uit.    Hij schrijft in een schrift. 

De lamp is aan.    In de kaars zit een lont. 

De kwast zit in het blik.   De fiets heeft twee wielen. 

De fiets heeft een stuur.   Aan de fiets zit ook een rem. 

Er zit ook een lamp aan de fiets.  De kaars brandt rustig. 

 

De uitvinder bedenkt iets nieuws in zijn werkkamer. 

De uitvinder heeft een idee en probeert het uit 

De robot maait het gras, het wordt lekker kort. 

Het boek wordt gedrukt, zodat iedereen het kan lezen 

Op de televisie is het journaal te zien. 

Op de radio hoor je mijn favoriete muziek 

De auto heeft vier wielen en een stuur. 

De lamp is in de fitting gedraaid. 

De timmerman slaat op de spijker met een hamer. 

De robotjuf staat voor de klas en de kinderen luisteren er naar 

Het vliegtuig gaat naar de startbaan om op te stijgen. 

Het vliegtuig vliegt in de lucht boven de wolken 

Het vliegtuig landt op de landingsbaan van het vliegveld. 

Door de uitvinding van het wiel, kon er veel gaan rijden. 

                               

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Fruit uitvinder ogen water 

Telefoon  bessen idee visite 

Huilen schrift glas radio 

Telefoon  wiel auto bloemen 

Robotarm  nadenken radio schrift 

Lamp  spijker auto kraan 

Verf  hamer lont radio 

Kaars  televisie boek leiding 

Verf  pleister fruit handdoek 

Kwast  schaafwond telefoon lont 

 

 Welk woord ontbreekt 

Wiel  auto  lamp  kaars 

Wiel    lamp  kaars 
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Idee  schrift  fiets  robot 

Idee  schrift    robot 

 

Robot  kaars  lont  lucifer 

  kaars  lont  lucifer 

 

Kwast  verf  blik  ladder  

Kwast  verf  blik   

 

Lamp  fitting  knopje  kap 

Lamp    knopje  kap 

 

 Hetzelfde woord in drie/vier woorden herkennen 

Idee  lucifer  idee 

Wiel  verf  verf 

Lamp  lamp  fitting 

Verf  kwast  kwast 

Kaars  lont  kaars  aansteken 

Fiets  auto  auto  vliegtuig 

Robot  lont  kwast  robot 

Leiding kraan  kraan  water 

Schrift pen  inkt  schrift 

 

 Dezelfde beginletter in drie woorden horen 

Wiel  wegen  deur 

Raam  schrift spijker 

Robot  lamp  raam 

Verf  kraan  kwast 

Lamp  lucifer  wiel 

 

 Hetzelfde woord in twee zinnen herkennen 

Er komt water uit de kraan. Het water loopt in de bak. 

De auto is gewassen. Er gaat een auto over de brug. 

De fiets heeft een wiel. Het wiel draait rond. 

Er is muziek op de radio. De radio is aan. 

De uitvinder denkt na. De uitvinder heeft een idee. 

De telefoon gaat. Hij praat door de telefoon. 

Hij schrijft in een schrift. Het schrift ligt op de tafel. 
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 Nazeggen van een cijferreeks 

Uitvinders kennen vaak bijzondere rekensommen. Daarom moeten ze goed cijfers 

kunnen onthouden. Kunnen jullie dat ook? 

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) 

lamp   idee   lucifer   experiment 

fiets   auto   gereedschap  laboratorium 

wiel   hamer   radio   stoommachine 

schrift  spijker  microscoop  reageerbuis 

pil   robot   telefoon  schroevendraaier 

verf   fitting   uitvinder  gereedschapskist 

kraan   leiding   nadenken  experimenteren 

lont   boeken  onderzoek  uitvindingen 

kaars   gloeilamp  televisie  afwasmachine 

vuur   vliegtuig  ontwerpen  elektriciteit 

kwast   vliegen   machine  batterijen 

buis   lezen   motoren  typmachine 

zaag   werkplaats  computers  wetenschapper 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

De kraan is lek.    De kraan is dicht. 

De kaars is uit.    Hij schrijft in een schrift. 

De lamp is aan.    In de kaars zit een lont. 

De kwast zit in het blik.   De fiets heeft twee wielen. 

De fiets heeft een stuur.   Aan de fiets zit ook een rem. 

Er zit ook een lamp aan de fiets.  De radio is aan. 

 

 Reactiewoorden herkennen 

 Idee  uitvinder idee  nadenken lucifer idee wiel fiets idee idee schrift idee 

 Fiets wiel wiel lamp fitting wiel kaars wiel kwast kraan wiel wiel leiding 

 Lamp lamp wiel kraan kaars lamp radio lamp spijker lamp lamp kwast 
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 Reactieletters herkennen 

k   l   m   k   s   m   p   k   r   s 

s   m  s   k   s   p    r    k   p   s   l 

r  p   n    r   r   m   s    l    r    k  p 

m  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: 

Kaars  zaag  vuur  kraan  buis 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Schrift vliegen   Spijker  kwast   

Idee  uitvinder  Hamer   verf 

Lamp  fitting   Laboratorium  auto   

Schroeven schroevendraaier Radio    vliegtuig 

Schrift  vliegen     Robot     telefoon   

Wiel   gereedschap  Reageerbuis   fiets   

 

 De langste zin 

De kraan is gerepareerd.   De kraan lekt. 

De kaars is uit.    Hij schrijft in een schrift. 

De lamp is aan.    In de kaars zit een lont. 

De kwast zit in het blik.   Op de radio hoor je mooie muziek. 

De fiets heeft een stuur.   En een rem. 

Er zit ook een lamp aan de fiets.  De kaars brandt. 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Idee   uitvinder                      televisie    

Boekdrukken    schrift     letter        

Robotarm  robot          robothond   

Uitvinder                lamp              fitting 

Spijker  hamer       kaars   

Lont   kwast    verf      

Schroeven  schroevendraaier  wiel 

Lamp   kaars    fiets 

Buis   wiel    idee 
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 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Wiel   fiets  robot 

Pil  lamp  kaars   

Vuur  schroef kraan   

Buis  vliegtuig hamer 

Zaag  telefoon uitvinder 

 

 Alfabetisch principe 

Tijdens dit thema leer ik de volgende letters aan: 

R van robot 

Ui van uitvinder 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De uitvinder bedenkt…………………    

Hij heeft een…… 

De timmerman…… 

De robot maakt ………………  

De lamp…… 

Met de hamer…… 

De kaars…… 

Ik schroef een……    

De auto…… 

Hij fietst……     

Op de televisie…… 

Het idee…… 

Ik bedenk een……….. 

Morgen ga ik een ………………                  uitvinden 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Machines   Uitvindingen    Gereedschap 

 

 Tegenstellingen 

De uitvinder denkt niet kort maar …………………………… na 

In de werkplaats is het niet koud maar  ………………………………… 

In de gereedschapskist zit niet veel maar …………………………………gereedschap 

Een wiel is niet vierkant maar ……………………………………… 

De radio is niet uit maar ………………………………………… 

Uit de kraan komt niet weinig maar …………………………………water 

Het geluid van de televisie is niet hard maar ………………………………… 

De robot loopt niet snel maar ………………………………………… 

Mijn zelfbedachte taart is niet lekker maar …………………………………… 
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De hamer ligt niet ver weg maar ………………………………………………… 

De robotarm zet niet iets boven maar …………………………………… aan de auto 

Een experiment is niet ongevaarlijk maar ……………………………………… 

De uitvinder is niet de oudste maar de ………………………………………………….. 

De wetenschapper is niet vroeg maar …………………………… 

De moer zit niet los maar zit ……………………………………… 

De schroevendraaier ligt niet links maar ……………………………………… 

De cake smaakt niet zoet maar …………………………………………… 

De pot is niet open maar ……………………………………… 

 

 Goed of fout? 

De uitvinder steelt.      Fout. 

De uitvinder heeft een idee.    Goed  

De radio zwemt in het water.    Fout 

De lamp groeit aan de boom.    Fout 

De kaars brand.      Goed 

Er komt water uit de kraan.     Goed  

Hij slaat met de hamer op een pakje boter.  Fout 

Er komt ranja uit de kraan.     Fout 

De lamp hangt aan het plafond.    Goed 

De televisie staat op de tafel.    Goed  

Het vliegtuig vliegt achteruit.    Fout  

De verf is rood.      Goed. 

De kaars wordt groter.     Fout  

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

 Bij dit thema heb ik woordkaarten en een woordenboek gemaakt 

 De kinderen typen woorden na op de computer over de uitvinder 

 


