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Auditieve oefeningen bij het thema: Vriendschap 

Boek van de week: 

1: Vriendjes; Mies van Hout 
2: Vriendjes; Eric Carle 
3; Twee vechtende eekhoorntjes; Rachel Bright 

4; Grote Beer en Kleine Bever; Rian Visser 
 

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) 
• Klankgroepen samenvoegen tot een woord 

• Letters samenvoegen tot een woord 
 

Lief  vrienden  voetballen 
Zand  knuffel  vliegeren 
Pop  troosten  verstoppertje 

Tent  water   schommelen 
Doen   bellen   knuffelen 

Spel  blazen  tekenen 
Kring  klimmen  boodschappen 
Zak  fietsen  tikkertje 

Trein  lezen   stoepranden 
Groep  auto   knikkeren 

Hand  lego   zaklopen 
Kus  verven  knutselen 
Twee  touwtje  omhelzen 

Een  springen  gezellig 
Drie  spelen  logeren 

Vier  samen  vriendinnen     
 
Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 
De boom staat in het bos.  Zand is in de zandbak. 
De pop slaapt in bed.   De tent staat in de tuin. 

De kinderen spelen een spel.  Ze staan in de kring. 
De jongens gaan zaklopen.  De trein rijdt vooruit. 

Ze geven elkaar een hand.  Het meisje geeft een kus. 
Ze spelen met de bal.   De meisjes geven elkaar een knuffel. 
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De jongens klimmen heel hoog in de boom. 

De meisjes spelen met zand in de zandbak. 
Bas troost Emma omdat ze gevallen is op de stoep. 

Joep en Guus bouwen een tent op het gras. 
Henny en José spelen een spelletje met de bal. 
Minke, Sylvia en Ilse zijn aan het touwtje springen. 

De jongens pakken hun knuffel en nemen hem mee naar hun huis. 
Finn en Sofie zijn met zijn tweeën aan het voetballen. 

 
• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

 

Bal  hoorn  stoel  raam 
Kikker  kast  touw  piano  

Viool   melk  wortel  troosten 
Rood  bril  groep  appel 
Kaars  wolk  boom  zand 

Tent    markt  wijn  tafel 
Pinda   strepen kring  vierkant 

 
• 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 klankgroepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 

 
Boom   vrienden  voetballen 
Zand   knuffel  vliegeren 

Pop   troosten  verstoppertje 
Tent   water   schommelen 

Doen    bellen   omhelzen 
Spel   blazen  tekenen 
Kring   klimmen  boodschappen 

Zak   fietsen  tikkertje 
Trein   lezen   stoepranden 

Groep   auto   knikkeren 
Hand   lego   zaklopen 
Kus   verven  knutselen 

Lief   spelen  gezellig 
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• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

 
De boom staat in het bos.  Zand is in de zandbak. 

De pop slaapt in bed.   De tent staat in de tuin. 
De kinderen spelen een spel.  Ze staan in de kring. 
De jongens gaan zaklopen.  De trien rijdt voor uit. 

Ze geven elkaar een hand.  Het meisje geeft een kus. 
Ze spelen met de bal.   De meisjes geven elkaar een knuffel. 

 
De jongens klimmen in de boom. 
De meisjes spelen met zand in de zandbak. 

Jaap troost Emma want ze is gevallen op de stoep. 
Joep en Guus bouwen een tent op het gras. 

Henny en José spelen een spelletje met de bal. 
Minke, Sylvia en Ilse zijn aan het touwtje springen. 
De meisjes pakken hun knuffel 

Finn en Bram zijn met zijn tweeën aan het voetballen.  
 

• Reactiewoorden herkennen 
    

Boom  boom  zand  pop  tent  boom  spel  boom  boom  kring  boom  
Trein  groep  trein  hand  kus  trein  trein  twee  trein  vrienden  trein 
Vrienden  vrienden  vrienden  knuffel  vrienden  troosten  water  vrienden 

Blokken   bellen  blokken  blazen  klimmen  blokken  fietsen blokken 
Lego  lego  auto  lego  pop  lego  verven  lego lego  bouwen  lego  lego 

         
• Reactieletters herkennen 
 

t-g-r-t-h-t-l-f-t-t-g-t-s-t-t-v-t-b-n-t-m-t-h-k-n 
k-t-k-k-r-e-a-f-t-k-k-k-b-v-k-l-k-m-k-t-k-k-t-l 

v-f-b-n-v-g-v-g-h-v-t-v-d-r-v-e-v-s-v-b-k-v-v 
s-v-b-r-s-s-s-d-t-h-k-p-l-a-s-s-t-v-b-m-s-s-z-r 
w-s-r-t-w-w-w-z-r-t-s-g-t-k-p-l-w-n-w-t-h-k-w 

oo-k-l-t-p-oo-b-v-m-n-oo-r-w-t-g-e-s-r-t-oo-oo-v-s-t-o-oo 
p-r-f-p-p-g-h-k-l-s-;-a-r-oo-m-n-b-p-h-ij-k-l-p-p-f-r-p-g-d-p 

 
• Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 
 
Boom  zand  pop  lief   

Kring  zak  kus  samen    
 

• Het langste woord (Lange Slang) 
 
Boom  vrienden  Voetballen  zand  

Slapen twee   Knuffel   vliegeren 
Pop  troosten  Verstoppertje geven 

Spel  gezellig  Spelen   thuis 
Kring  bouwen  Omhelzen  gamen 
Tent  water   Springen   schommelen 

Doen   knutselen  Touwtje  kus 
Lief  logeren  Spel   tekenen 

Kring  klimmen  Vriendinnen  verven 
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Zaklopen  fietsen  Zak   tikkertje 

Trein  lezen   Stoepranden  pop  
Alleen  groep   Knikkeren  auto  

            
• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord (Letterrups) 
 

Boom   vrienden  voetballen 
Zand   knuffel  vliegeren 

Pop   troosten  verstoppertje 
Tent   water   schommelen 
Doen    bellen   spelen 

Spel   blazen  tekenen 
Kring   klimmen  boodschappen 

Zak   fietsen  tikkertje 
Trein   lezen   stoepranden 
Groep   auto   knikkeren 

Hand   lego   zaklopen 
Kus   verven  knutselen 

Lief   touwtje  omhelzen 
       

• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 
 
Boom   vrienden  boek   

Pop   troosten  pop 
Doen    bellen   kus 

Kus   blazen  lief 
Zak   fietsen  tas 
Kus   verven  zak 

Lief   samen  knuffel 
Vier   kus   lees 

Bal   lief   bal 
Lees   spelen  klim 
Boek   knuffel  loop 

Loop   buiten   touw 
   

• Alfabetisch principe 
Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters: 
V van vriend 

S van spelen en samen 
M van maatje 

R van ruzie 
L van lief 
 

Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 
• Een zin langer maken 

 
Iris gaat………  
Sam speelt met……… 

Het zand ligt………. 
De pop gaat ………… 

Thijs klimt in………. 
Rosa bouwt………   
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Barbara knutselt …..….   

Simon troost……….  
De groep gaat……… 

Ik ben verliefd op …………….. 
 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 
vrienden  lief  spelletjes  sporten   

     
• Tegenstellingen 
 

Suzanne is niet oud maar ……………… jong 
Anita slaapt niet maar is ……………………….. wakker 

Gijs is niet bang maar ……………………… dapper 
Tim springt niet hoog maar ………………………..laag 
De broek is niet meer wit maar …………………….zwart 

Het blad zweeft niet omhoog maar …………………. omlaag 
De pop is niet zwaar maar ……………………….. licht 

Siem houdt de bal niet vast maar ………………….. laat hem los 
Minke is niet voorzichtig maar ………………………….. onvoorzichtig 

Ik speel niet samen maar…………………….alleen 
Mijn vriend is niet lief maar …………………………….stout 
De bal rolt niet langzaam maar……………………snel 

De knuffel voelt niet hard maar ………………………zacht 
Mijn vriendje woont niet dichtbij maar…………………veraf 

De reis is niet kort maar ……………………..lang 
 
• Goed of fout? 

 
De jongens klimmen in de boom.  Goed 

Het zand groeit aan de boom.   Fout 
De pop loopt achter Sylvia aan.   Fout 
De tent staat met de punt in het gras.  Fout. 
Ilse gaat met haar vriendinnen bellen blazen. Goed. 
Iris en Anita troosten de tent.    Fout. 
De trein rijdt op het water.    Fout. 
De auto rijdt over de weg.    Goed. 
Finn speelt zijn vriend met kapla.   Goed. 
Mees en Bram lezen een fiets.   Fout. 
Gijs en Lars spelen met playmobil.   Goed. 
Tim en Sylvia gaan zaklopen.   Goed. 
De meisjes knikkeren met water.   Fout. 
De voetbal is vierkant     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. 

 

 


