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Auditieve oefeningen bij het thema:  
Boek van de week: 

1; Gevaarlijk 
2; Pas op, afblijven 
3; De mol 

4; De krokodil 
 

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 
 

m-o-l   mols-hoop   voor-poot-jes 
g-a-ng  gra-ven   bob-be-lig 
br-ie-f   plak-ken   knob-bel-ig 

r-aa-r   e-norm   gi-gan-tisch 
gr-oe-n  bos-jes   reus-ach-tig 

gr-oo-t  glu-ren   voor-zich-tig 
g-aa-p  slui-pen   ge-vaar-lijk 
ee-t   lip-pen   su-per-scherp   

sl-aa-p  tan-den   op-e-ten 
h-a-p   brief-jes   stamp-voet-en 

d-i-ng   o-ver-al   ach-ter-na 
tr-aa-n  schel-den   mop-per-en 
sp-ij-t   scha-men   sneeuw-ko-nijn 

vr-ie-nd  so-rry    ko-nij-nen 
bl-ij   ko-nijn   bij-zon-der 

gr-ij-s   spring-en   af-blij-ven 
br-ui-n  knuf-fel   gie-chel-en 
w-i-t   num-mers   krie-be-lig 

h-oe-d  bin-go   to-ver-en 
k-o-p   zit-ten   pa-ra-dijs 

st-ou-t  ren-nen   luis-ter-en 
t-ie-n   pro-bleem   op-hou-den 
b-a-ng  bloe-men   hon-der-den 

p-oe-p  gra-ven   vre-se-lijk 
w-e-g   wor-tel   goo-chel-hoed 

st-o-p   trek-ken   ge-schrok-ken 
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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 mol plakt graag briefjes 
Overal komt een briefje op 

De mol woont in een molshoop 
Deze is in het gras 

De mol plakt briefjes 
Hij ziet een enorm gigantisch ding 
Het beweegt en mol rent weg 

Mol gluurt voorzichtig 
Het gaapt en draait zich om 

De briefjes hangen aan zijn bek  
Hij heeft super scherpe tanden 
Er drupt een traan langs de kop 

Het ding loopt hem overal achterna 
Mol is aan het schelden en mopperen 

Dan heeft mol spijt en schaamt zich 
Mol heeft spijt en schrijft een briefje 

 
Hij opent zijn bek en eet de briefjes op 
Mol is woedend en loopt stampvoetend weg 

Mol plakt een briefje op het groene ding 
Mol heeft een vriend die ook goed briefjes kan plakken 

Er zit een sneeuwwit konijn op het pad 
Mol wil briefjes plakken maar het konijn rent weg 
Op de hoed staat: Pas op, afblijven 

Het ding zet de hoed op en tilt hem op 
Op zijn kop zit een konijn met een kriebelige staart 

Het ding zet de hoed op en af en er komen steeds meer konijnen 
De konijnen rennen de hele tijd heen en weer 
Een konijn rent naar de moestuin van mol 

Hij pakt een wortel maar mol trekt daar ook aan. 
Alle konijnen verdwijnen in de zwarte hoed 

Dan ligt er iets vreemds in het gras 
Mol roept geschrokken: ’afblijven!’ 

 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 
 

Hol   grijs  huis  wolk 
Mol  groen  regen  worm 
Boos  hoed  plas  mol 

Vriend brief  slaap  kop 
Brief  raam  bloem  wit 

Stok  gras  kikker  boom 
Groen  ding  groot  traan 
Scherp hol  hoed  poep 

Wortel gang  deur  gaap 
Spijt  konijn  gluren  moestuin 

Bosjes knuffel zon  gevaarlijk 
Afblijven bingo  zwart  tand  
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• 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 

• Klankgroepen: Hoeveel klankgroepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 
mol   mols-hoop   voor-poot-jes 
gang   gra-ven   bob-be-lig 

brief   plak-ken   knob-bel-ig 
raar   e-norm   gi-gan-tisch 

groen   bos-jes   reus-ach-tig 
groot   glu-ren   voor-zich-tig 
gaap   slui-pen   ge-vaar-lijk 

eet   lip-pen   su-per-scherp   
slaap   tan-den   op-e-ten 

hap   brief-jes   stamp-voet-en 
ding   o-ver-al   ach-ter-na 
traan   schel-den   mop-per-en 

spijt   scha-men   sneeuw-ko-nijn 
vriend   so-rry    ko-nij-nen 

blij   ko-nijn   bij-zon-der 
grijs   spring-en   af-blij-ven 

bruin   knuf-fel   gie-chel-en 
wit   num-mers   krie-be-lig 
hoed   bin-go   to-ver-en 

kop   zit-ten   pa-ra-dijs 
stout   ren-nen   luis-ter-en 

tien   pro-bleem   op-hou-den 
bang   bloe-men   hon-der-den 
poep   gra-ven   vre-se-lijk 

weg   wor-tel   goo-chel-hoed 
stop   trek-ken   ge-schrok-ken 

 
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 
De mol plakt graag  

Erl komt een brief op 
De mol woont in een molshoop 

Deze is in het gras 
De mol plakt briefjes 
Hij ziet een enorm gigantisch ding 

Het beweegt en mol rent weg 
Mol gluurt voorzichtig 

Het gaapt en draait zich om 
De briefjes hangen aan zijn bek  
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Hij heeft super scherpe tanden 

Er drupt een traan langs de kop 
Het ding loopt hem overal achterna 

Mol is aan het schelden en mopperen 
Dan heeft mol spijt en schaamt zich 
Mol heeft spijt en schrijft een briefje 

 
• Reactiewoorden herkennen 

Mol-brief-schrijven-mol-mol-traan-mol-graaft-mol-schaam-mol-mol-gluurt 
Ding-ligt-groen-knobbelig-ding-ding-bobbelig-gevaarlijk-tanden-scherp-ding 
Hoed-zwart-ding-zwart-hoed-mol-hoed-konijn-brief-mol-ding-hoed-hoed-groot 

Stok-zwart-stok-hoed-mol-ding-hoed-stok-zwart-stok-stok-blij-wortel-stok-stok 
Brief-plakken-brief-gevaarlijk-brief-tanden-brief-groen-ding-brief-mol-traan-brief 

 
• 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: 
Mol  ding  groen  groot  hoed  konijn 

Zwart  brief  tand  spijt  wit  stop 
 

• Het langste woord (Lange Slang) 

Mol  mollengang   ding  tanden 
Brief  plakbriefje   stop  afblijven 

Graven gang    bobbelig groen 
Gigantisch enorm   reusachtig ding 
Groot  gluren    gaap  gevaarlijk 

Hap  briefjes   ding  achterna 
Schamen traan    konijnen sorry 

Bijzonder blij    giechelen knuffel 
Tien  probleem   stout  rennen 
Bang  honderden   wortel  goochelhoed    

  
(Letterrups) 

• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 
mol   molshoop   voorpootjes 
gang   graven   bobbelig 

brief   plakken   knobbelig 
raar   enorm   gigantisch 

groen   bosjes    reusachtig 
groot   gluren    voorzichtig 
gaap   sluipen   gevaarlijk 

eet   lippen    superscherp   
slaap   tanden   opeten 

hap   briefjes   stampvoeten 
ding   overal    achterna 
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traan   schelden   mopperen 

spijt   schamen   sneeuwkonijn 
vriend   sorry    konijnen 

blij   konijn    bijzonder 
grijs   springen   afblijven 
bruin   knuffel   giechelen 

wit   nummers   kriebelig 
hoed   bingo    toveren 

kop   zitten    paradijs 
stout   rennen   luisteren 
tien   probleem   ophouden 

bang   bloemen   honderden 
poep   graven   vreselijk 

weg   wortel    goochelhoed 
stop   trekken   geschrokken 
 

 
• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Molshoop  knuffel  mol 
Gang   nummer  raar 

Vriend  knobbelig  gaap 
Blij   voorpoot  hap 
Bang   grijs   wit  

Hoed   enorm  kop 
Slaap   stout   hoed 

Probleem  stok   tien 
Weg   brief   poep 
Poep   wortel   weg 

 
• Alfabetisch principe 

Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters: 
M van mol 
K van krokodil en konijn 

H van hoed 
S van stok 

W van wortel 
 
Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 
De mol schrijft op het briefje …………………………. 

De mol ziet ………………………….. 
Wat is dat, denkt mol. Het is een …………………………. 
Het ding neemt een enorme hap van………………………… 

Mol is erg boos en roept: …………………………….. 
Het ding laat zijn scherpe tanden zien en …………………….. 

Mol schaamt zich en gaat …………………… 
Op het briefje schrijft hij………………… 
 

Mol en het ding plakken samen ………………………… 
Ze zien op het pad een…………………………. 

Op de hoed staat een briefje met …………………………… 
Het ding zet de hoed op en als hij de hoed af doet ……………………….. 
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Op het konijn plakt mol een briefje met ………………………… 

De konijntjes spelen………………………… 
De konijnen graven……………………… 

In de moestuin van mol staat……………….. 
De wortel vliegt in de ……………………… 
De vrienden gooien de wortels in de……………………….. 

Het ding ziet een stokje en gaat……………………….. 
 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
Gevaarlijk   dieren    goochelen 
Moestuin   briefjes   afblijven 

 
• Tegenstellingen 

De mollengang is niet kort maar …………………………lang 
Mol is niet groot maar ………………………………klein 
Het ding is niet vlak maar …………………………….bobbelig 

Op de brief staat niet veel maar ……………………..weinig 
De bek is niet klein maar ………………………………..groot 

De tanden zijn niet stomp maar ……………………scherp 
Mol is niet voorzichtig maar …………………………..onvoorzichtig 

Mol is niet vriendelijk maar …………………………. onvriendelijk 
Het ding loopt niet weg maar loopt mol …………………..achterna 
De mol schrijft niet vijand maar ……………………..vriend 

 
Op het pad zitten niet veel maar …………………weinig konijntjes 

Het konijn is niet zwart maar ………………………….wit 
Het konijn rent niet langzaam maar …………………………snel 
Op de hoed staat niet aankomen maar………………….afblijven 

Het ding zet de hoed niet af maar ……………………zet hem op 
Er komen niet minder maar………………….meer konijnen 

De konijntjes zijn niet lief maar ………………stout 
De konijntjes luisteren niet goed maar ………………..slecht 
De konijntjes zijn niet bang maar …………………dapper 

Het konijn houdt de wortel niet vast maar…………laat het los 
Het ding en mol blijven niet staan meer gaan ………………wegrennen 

Mol en het ding brengen de hoed niet onvoorzichtig terug maar …….voorzichtig 
 
Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 
Bij dit thema heb ik woordkaarten gemaakt om woorden na te schrijven. 

Ook kunnen woorden na getypt worden op de computer. 

 


