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Auditieve oefeningen bij het thema: Poezen 

Boek van de week: 

1: Een huis voor Harry van Leo Timmers 
2: Dag Poes van Mies van Hout 
3; De kat Willewete reeks van Clavis 

4; Tangramkat van Marancke Rink en Martijn van der Linden 
 

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 
 

Poes   kitten   lapjeskat  
Bal   kater   zwerfkatten 
Oog   verdwaald  snorharen 

Neus   tanden  kattenbak 
Oor   vulling  belletje 

Poot   voerbak  balletje 
Staart   brokjes  kattenluik  
Bek  snoepje  dierenasiel 

Grit   krabpaal  kattengras 
Mand   reismand  dierenarts 

Voer   katten   dierenwinkel 
Vlees    speelgoed  kattenbrokjes 
Riem   drinken  quarantaine 

Gras    hangmat  ziekenboeg 
Luik   aaien   kattenkrabpaal 

Muis   slapen    
Vacht   water 
Huis   asiel 

Dik   jagen 
  

Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 
De kat slaapt in de mand. De kat ligt in de reismand. 

De poes zit op de kattenbak. Papa doet eten in de voerbak. 
De kat speelt met het balletje. Mama doet grit in de kattenbak. 
De kat krijgt een snoepje. In de hangmat ligt een kat. 
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Papa aait de kat achter het oor. Mama loopt naar buiten met de kat. 

De kat speelt met de muis. De kat is aan het spelen met het balletje. 
  

Door het kattenluik gaat de kat naar buiten. 
De muis wordt gevangen door de poes. 
De kat eet en drinkt uit zijn voerbakje. 

De kat gaat op reis in zijn rode reismand. 
Het kattenbelletje zit om de hals van de kat. 

De lapjeskat zit in het kattengras in de tuin. 
De poes loopt over straat en gaat aan de kant voor een auto. 
Katten drinken graag water uit de vijver. 

De vogel vliegt snel weg als de poes er aan komt. 
De kat klimt in de boom naar een hoge tak. 

Harry is verdwaald en gaat naar het park. 
Hij ziet Vera en gaat achter haar aan om haar te vangen. 
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie: 
 

Bal  bel  stoel  raam 
Kikker  kast  touw  vacht 

Riem   melk  wortel  troosten 
Rood  muis  groep  appel 
Kaars  wolk  grit  zand 

Staart   markt  zand  tafel 
Pinda   strepen kring  oor 

 
• 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 

 

• Onthouden en stapelen 

 

Harry de poes gaat naar buiten en ziet……. Vera, de volgende noemt Vera en een 

ander voorwerp dat Harry ziet. De derde noemt deze twee voorwerpen en voegt 

een derde toe en zo verder. 
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Auditieve analyse  

 
• Woordstukjes: Hoeveel klankgroepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 

 
Poes   kitten   lapjeskat  
Bal   kater   zwerfkatten 

Oog   verdwaald  snorharen 
Neus   tanden  kattenbak 

Oor   vulling  belletje 
Poot   voerbak  balletje 
Staart   brokjes  kattenluik  

Bek  snoepje  dierenasiel 
Grit   krabpaal  kattengras 

Mand   reismand  dierenarts 
Voer   katten   dierenwinkel 
Vlees    speelgoed  kattenbrokjes 

Riem   drinken  quarantaine 
Gras    hangmat  ziekenboeg 

Luik   aaien   kattenkrabpaal 
Muis   slapen    

Vacht   water 
Huis   asiel 
Dik   jagen 

      
• Hoeveel woorden zitten in de zin? Leg een kattenbrokje neer voor elk woord 

dat je hoort. 
 
De kat slaapt in de mand.  

De kat zit op de kattenbak.  
Mama doet grit in de kattenbak. 

De kat speelt met het balletje.  
De kat krijgt een snoepje.  
In de hangmat ligt een kat. 

Papa aait de kat achter het oor.  
De kat speelt met de muis.  

Door het luik gaat de kat naar buiten. 
De muis wordt gevangen door de poes. 
De kat eet en drinkt uit zijn bak. 

De kat gaat op reis in zijn mand. 
De poes sluipt naar de vogel toe. 

 
• Reactiewoorden herkennen/Ga staan als je het reactiewoord hoort/ Klap als je 

het reactiewoord hoort/Spring als je het reactiewoord hoort/ etc. 

 
Poes   poes   sfinx   oog   poes   neus   oor   poes   poes   poes 

Staart   bek   staart   grit  mand  staart   voer  vlees  staart   riem   staart 
Oor   oor   oor   gras   luik   muis   oor   vacht   kitten   oor oor poes 
Kat   voetzool   kat   tanden   vulling   kat   kat   voerbak   brokjes   kat   kat 

Kitten   kitten   katten   voetzool   kitten   neus   kitten   grit   vlees   kitten   
Oog bek tand oog oor oog kat oog oog poes riem staart 

Kater   kat poes kater    lat oog kater   poes   bak poes kater  staart 
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• 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: 
 
Poes  oog  oor  neus  kat 

Staart  bek  haar  vacht  muis  
 

• Het langste woord (Lange Slang) 
 
Reismand  poes   Kitten   lapjeskat  

Kat   kater   Snorhaar  neus 
Voetzool  oog   Voer    speelgoed 

Neus   tanden  Kattenbak  vlees   
Balletje  oor   Krabpaal  bel 

Poot   voerbak  Brokjes  staart  
Krabpaal  bek   Mand   speelgoed   
Grit    snoepje  Drinken  riem 

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

 
Poes   kitten   lapjeskat  
Bal   kater   neus 

Oog   voetzool  snorhaar 
Neus   tanden  kattenbak 

Oor   krabpaal  kattenbel 
Poot   voerbak  balletje 
Staart   brokjes         bek   

Grit   krabpaal  snoepje 
Mand   reismand  katten 

Voer   vlees    speelgoed 
Riem   drinken  gras    
Hangmat  luik   aaien 

Muis   slapen   vacht   
        

• De middelste letter, de eerste letter, de laatste letter 
 
Poes   kitten   kat   

Hoog   poot   snorhaar 
Neus   tand   kattenbak 

Hier   grit   neus 
Poot   voerbak  bal 
Staart   brokjes  oog 

Bek   snoepje   paal 
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Huis   poes   oor 

Bal   oog   riem 
Voer   vlees    vlees 

Reis   drinken  gras 
Kat   hangmat  bak 
Luik   kleed   kat 

Muis   vacht   luik 
Bel   muis   staart 

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

K van kat, kater, kitten, kattenbak 
P van poes, poot 

A van asiel 
O van opvang 
OO van oor en oog 

S van slapen, spelen, staart 
 

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

 
Poes zit op de………   
Poes krijgt een ……… 

De kat loopt over ……….   
Het vacht van de poes is ……… 

De kat speelt met ……..   
De poes geeft………. 
De kat gaat op stap naar………    

De poes ligt …..….  
De poes klimt in ………….. 

Poes gaat drinken uit ………………….. 
Als je binnenkomt zegt poes: ………………………  
Ik wil graag een poes omdat……………………….. 

Mijn lievelingspoes heeft een ……………………… 
 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
 

Hond  kat  dierenwinkel  dierenvoeding dierenasiel 

     
• Tegenstellingen 

 
De kat is niet oud maar ……………… jong 
De poes is niet wakker maar ……………………….. slaapt 

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

De bal stuitert niet laag maar ……………. hoog 
De kat is niet voorzichtig maar ………………………….. onvoorzichtig 
Het kattenluik blijft niet dicht maar gaat ……………………..open 

De kat slaapt niet lang maar ………………….kort 
De poes eet niet weinig maar ………………………….. veel 

Het vacht van de poes is niet stug maar ……………………. zacht 
De kater rent niet hard maar loopt …………………………….langzaam 
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Poes komt binnen, haar vacht is niet droog maar ……………… nat 

De kater is niet lief maar ……………………….. stout of vervelend 
Deze kat is niet groot maar ………………… klein 

De staart is niet lang maar …………………….kort 
 
 

• Goed of fout? 
 

De kat klimt in de boom.    Goed 
De muis vangt een kat.    Fout 
De staart van de poes zit aan zijn hoofd. Fout 
Het grit zit in de kattenbak.    Goed. 
De kat stopt het snoepje in zijn oor.   Fout. 
De poes gaat in het kattengras liggen.  Goed. 
De kat vangt een muis.    Goed. 
De kat heeft een riem om zijn staart.   Fout. 
De kat drinkt water.     Goed. 
De lapjeskat heeft een bril op.   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. 

 

 


