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Auditieve oefeningen bij het thema: Kom uit de Kraan van Tjibbe Veldkamp 
 

Boek van de week: 

1;  Themaboek: Kom uit de Kraan 

2; de bouwvakker  

3; de bouwplaats  

4; we bouwen een huis 

 

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 

Hek    bouwplaats   vrachtwagen 

Wals    shovel    cementwagen 

Keet   eten    graafmachine 

Wc   jongens   hijskraan 

Bart    politie    bouwvakkers 

Brug    beton    telefoon 

Boef    storten   politieauto 

Bank    auto    container 

Helm    kabels 

Bord   drilboor 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 

Het hek staat om de bouwplaats.  Ze bouwen een huis. 

De vrachtwagen brengt stenen.  De vrachtwagen brengt zand. 

De wals maakt het zand glad.  De cementwagen vervoert cement. 

In de keet gaan de bouwvakkers eten. In de keet staan hun tassen. 

Er is ook een wc op de bouw.  De jongens kijken op de bouw. 

In de kraan hangen planken.  Bart past op de bouw. 
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De bouwvakker belt met de telefoon. De boef is gevangen. 

Kabels worden in de grond gelegd.  Op de bouw moet je een helm op je hoofd. 

In de container gooien ze afval.  Ze boren met een drilboor 
 

De grote jongens dagen Bart uit bij de bouwplaats 

De bouwvakkers eten in de bouwkeet een broodje 

Bart past op de bouwplaats en let goed op 

Bart kruipt onder het hek door en gaat naar de wals 

Hij walst een auto plat in het dorp 

Hij gaat in de cementwagen en stort beton op straat 

Hij klimt in de kraan en hijst een politieauto op 

De boeven beroven een bank en gaan naar buiten 

Ze staan in het beton en kunnen niet in hun auto 

Bart krijgt een helm van de bankdirecteur 

Hij mag elke dag op de bouw komen met de helm op 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Huis  juf  papa  vuur 

Appel  mama  deur  meel 

Hut  zus  bank  drinken 

Broer  boek  schuur  roos 

Kado   ontbijt hut  tafel 

Speelgoed oma  schrift stoel 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Hek wals keet  Beton wals auto 

Brug boef bord  Bord helm eten 

Keet hek Bart  Wals keet storten 

Stoel bank geld  Auto geld drilboor 

Bord boef container Brug helm container 

 

Wals keet bank beton  Bart bank eten geld 

Bord brug auto kabels  Brug bank boef politieauto 

Helm wals hek keet  Bord keet auto telefoon 

 

 Welk woord ontbreekt 

Huis  helm  hek  keet 

Huis    hek  keet 

 

Wals  boef  brug  bank 

Wals  boef    bank 

 

Kraan  politie  drilboor bouwplaats 

  politie  drilboor bouwplaats 
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Bord  kabels  container shovel  

Bord  kabels    shovel 

  

Bart  huis  hijskraan politie 

Bart    hijskraan politie 

 

 Hetzelfde woord in twee zinnen 

Ze bouwen een huis.    Er wordt een huis gebouwd. 

De vrachtwagen brengt stenen.  De stenen liggen op de kruiwagen. 

Ze metselen een muur van het huis. De muur wordt gebouwd. 

In de kraan hangen planken.  In de kraan hangt een dak. 

Bart past op de bouw.   Op de kraan zit Bart. 

De politie komt er aan.   De politie vangt de boeven. 

De klos liggen in de grond.   De kabels zitten op een houten klos. 

 

 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 woordstukken heeft dit woord? (Ko Klapper) 

Hek    bouwplaats  vrachtwagen 

Wals    shovel   cementwagen 

Keet   eten   graafmachine 

Wc   jongens  hijskraan 

Bart    politie   bouwvakkers 

Brug    beton   telefoon 

Boef    storten  politieauto 

Bank    auto   container 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Bart staat bij het hek 

Het hek is op slot 

De kraan is erg hoog 

De auto is plat 

De wals gaat over de auto 

De politie staat bij de brug 

De boef staat in de bank 

De jongens praten door de telefoon 

De politie komt er aan 
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 Reactiewoorden herkennen 

Hek wals keet hek eten hek Bart hek hek wc brug 

Boef  politie     politie    bank    helm    politie brug wc politie 

Helm bank boef helm helm keet wals helm helm hek eten helm  

 

 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 (Ria Rijm) 

Wat rijmt op:   

hek  boef  brug   bank    keet  bart 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Hek   bouwplaats  Vrachtwagen  shovel 

Eten    wals    Cementwagen  keet 

Bart   politie   Beton             graafmachine 

Politieauto boef   Bouwvakkers  auto 

Brug  jongens  Hijskraan  telefoon 

Container storten  Drilboor  bank  

 De langste zin 

Ze bouwen een huis.    Er wordt een huis gebouwd. 

De vrachtwagen brengt stenen.  Ze metselen een muur van het huis. 

In de kraan hangen planken.  Bart past op de bouw. 

In de container gooien ze afval.  Ze boren met een drilboor 

Bart zit in de kraan.    Bart loopt rond. 

De politie komt er aan.   De politie vangt de boeven. 

De kabels liggen in de grond.  De kabels zitten op een houten klos. 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Hek    bouwplaats  vrachtwagen 

Wals    shovel   cementwagen 

Keet   eten   graafmachine 

Wc   jongens  hijskraan 

Bart    politie   bouwvakkers 

Brug    beton   telefoon 

Boef    storten  politieauto 

Bank    auto   container 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Hek    bouwplaats  vrachtwagen   hek 

Wals    shovel   cementwagen   keet 

Keet   eten   graafmachine   boef 

Helm   jongens  hijskraan   bouw 
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Bart    politie   bouwvakkers   rood 

Brug    beton   telefoon   wit 

Boef    storten  politieauto   paal 

Bank    auto   container   hout 

 

 Alfabetisch principe 

Ik leer bij dit thema de volgende letters aan: 

B van bouwen, bouw, bouwvakker, blok 

K van kabel, keet, kraan 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Bart staat    De vrachtwagen……… 

De cementwagen……   De hijskraan……… 

In de keet……    De bouwvakkers… 

De brug……    De bank……… 

De kabels……    De shovel…… 

De politie……    De boef…… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 Tegenstellingen 

De kraan is niet laag maar …………………………… hoog 

De bouwplaats is niet ongevaarlijk maar ……………………………gevaarlijk 

De jongens zijn niet aardig maar ………………………………onaardig 

De bouwvakkers eten niet weinig maar …………………………veel 

De wals is niet licht maar …………………………zwaar 

De cementwagen is niet leeg maar  ………………………………………vol 

De brug staat niet open maar is …………………………………dicht 

De politie komt niet langzaam maar ………………………………………snel 

Het beton blijft niet zacht maar wordt …………………………………hard 

Het hek is niet open maar ……………………………dicht 

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

De handen zijn niet schoon maar …………………………vies 

De bankdirecteur is niet slordig maar ………………………………..netjes 

De helm is niet lelijk maar ………………………mooi 

 

 Goed of fout? 

Het hek vliegt door de lucht.    Fout 

Op de bouwplaats wordt gewerkt.    Goed  

In de wc eten de bouwvakkers hun brood op.  Fout   

De vrachtwagen vervoeren ze zand.   Goed 

De telefoon kun je op eten.     Fout 

In de cementwagen zit hout..    Goed 

Bart is ouder dan de bouwvakkers.    Fout 

De graafmachine graaft zand.    Goed 
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De kabels zitten in een zak.     Fout 

De brug is open, wan er vaart een schip door.  Goed 

Bart past op de bouwplaats.     Goed 

In de keet timmeren de bouwvakkers.   Fout 

In de keet staan de bedden van de bouwvakkers. Fout 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

Kinderen mogen: 

 Woorden natypen op de computer 

 Woordenboek en woordkaarten gebruiken 

 Zelf een boek maken 

 

 

 


