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Auditieve oefeningen bij het thema: Pannenkoekenhuis 

Boek van de week: 

1:  Een dikke vette pannenkoek 
2:  Een pannenkoek voor de koningin 
3:  Nachtpannenkoeken 

4;  Naar opa en oma pannenkoek; voorleesboek 
 

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 
 

Bord  placemat  pannenkoekenhuis 
Pan  beslag  restaurant 
Stroop bakken  menukaart 

Jam  suiker   koekenpan 
Kaas  appel   serveren 

Spek  bestek  pannenkoek 
Kok  banaan  rozijnen 
Schort tafel   pannenkoekenmix 

Melk  beker   ananas 
Ei   keuken  eieren 

Kleed  servet   omkeren 
drinken  betalen 

  pinnen  serveerster 

  terras   parasol 
  ober   chocola 

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

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
 

Het pannenkoekenhuis is open.   Ze serveren pannenkoeken. 
Pannenkoeken met stroop.   Pannenkoeken met spek. 
Ze serveren pannenkoeken met kaas.  Pannenkoeken zijn erg lekker. 

Ik hou van appel en rozijnen.   De tafel is gedekt met een wit kleed. 
Er staat een bord met bestek op tafel.  Er ligt ook een servet bij. 

De serveerster breng drinken.   De ober brengt de pannenkoek. 
Ik ben dol op pannenkoeken.   Ik kijk op de menukaart. 
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De kok gooit de pannenkoek in de lucht.  

De kok doet het beslag in de koekenpan. 
De kok keert de pannenkoek in de pan om. 

De kok bakt de pannenkoek in de keuken. 
Er staat stroop, jam en suiker op de tafel. 
De gasten zitten op het terras en onder de parasol. 

De placemat ligt al klaar op de tafel. 
De kok heeft een schort voor en een koksmuts op haar hoofd. 

De serveerster vraagt wat de mensen willen gebruiken. 
Ze schrijft de bestelling op een schrijfblokje. 
De kok roert met een garde in het beslag 

In het beslag komt meel, melk en eieren. 
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 
 

Bal  bord  stoel  raam 

Spek  kast  touw  konijn 
Egel   melk  kok  troosten 

Rood  stroop  groep  appel 
Kaars  wolk  pinnen zand 

Stroop markt  wijn  tafel 
Pinda   strepen kring  ober 
 

• 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 

 

• Geheugenspel: Op de pannenkoek zit: appel, de volgende herhaalt de appel en 

voegt iets toe: appel-spek, de derde noemt: appel-spek-rozijn etc. 
 
Auditieve analyse  
 

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

Bord  placemat  pannenkoekenhuis 
Pan  beslag  restaurant 
Stroop bakken  menukaart 

Jam  suiker   koekenpan 
Kaas  appel   serveren 

Spek  bestek  pannenkoek 
Kok  banaan  rozijnen 
Schort tafel   pannenkoekenmix 



 www.jufjanneke.nl 

Melk  keuken  eieren 

Ei  beker   chocola 
Kleed  ober   ananas 

IJs  boter   serveerster 
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 
 

Het pannenkoekenhuis is open.   Ze serveren er pannenkoeken. 
Pannenkoeken met stroop.   Pannenkoeken met spek. 

Ze serveren er pannenkoeken met kaas. Pannenkoeken zijn erg lekker. 
Met appel en rozijnen en suiker erop.  De tafel is gedekt met een wit kleed. 
Er staat een bord met bestek op tafel.  Er staat ook een servet bij. 

De serveerster breng drinken.   De ober brengt de pannenkoek. 
 

De gasten zitten op het terras en onder de parasol. 
De placemat ligt al klaar op de tafel. 
De kok heeft een schort voor en een koksmuts op zijn hoofd. 

De serveerster vraagt wat de mensen willen gebruiken. 
De schrijft de bestelling op een schrijfblokje. 

Het pannenkoekenhuis is op maandag gesloten. 
De rest van de week is het pannenkoekenhuis open 

 
• Reactiewoorden herkennen 

    

Bord  bord   pan  stroop   bord   bord   bord   ei  bord   jam   kaas   bord   
Spek    kok   schort   spek   spek    melk   suiker    spek    spek    spek 

Ober  beslag   ober   ober   appel   bestek   pinnen   ober   servet  ober  ober  
Terras  terras  terras  melk  stroop  terras  kok  terras  bord  terras  terras    
Kok  tafel  servet  pinnen  kok   kok   banaan   spek   kok   kok  jam kok 

              
• 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: 
 

Bord  pan  stroop  jam  kaas 
Spek  kok  schort  melk  ei   
 

• Het langste woord (Lange Slang) 
 

Bord  placemat.  Pan  pannenkoekenhuis 
Restaurant  beslag.  Menukaart terras     
Stroop bakken.  Pinnen serveerster   

Suiker  koekenpan.  Parasol drinken 
Kaas  appel.   Servet  serveren 

Betalen  bestek.  Keuken  pannenkoek 
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Kok  banaan.  Rozijnen spek 

Tafel   schort .  Eieren  pannenkoekenmix 
Melk  omkeren.  Banaan ei 

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

Bord  placemat  pannenkoekenhuis 
Pan  beslag  restaurant 

Stroop bakken  menukaart 
Jam  suiker   koekenpan 
Kaas  appel   serveren 

Spek  bestek  pannenkoek 
Kok  banaan  rozijnen 

Schort tafel   pannenkoekenmix 
Melk  keuken  eieren   
     

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

Bord  servet   kok  
Pan  beslag  zoet 

Stroop pan   zuur 
Appel  suiker   zout 
Kaas  appel   koud 

Spek  bestek  gas 
Kok  banaan  pan 

Schort tafel   week 
Melk  kok   kaas 
      

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

P van pannenkoeken 
M van mmmm lekker 
R van restaurant 

K van kok en keuken 
B van beslag en bord 

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

 
De ober brengt ………  

De kok maakt ……… 
Op de tafel ligt ……… 
Op de pannenkoek ………. 

De serveerster schrijft op ………………. 
In de keuken …………………….. 

Op de menukaart staat…………………. 
Ik kies in het restaurant ………………………… 
In de koekenpan ligt …………………. 

Van het beslag maakt de kok ……………………… 
Ik lust graag pannenkoeken met ……………………. 

Ik drink graag …………………….. 
In het restaurant staat een …………………… 
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Ik doe in de pan een ………………………. 

Op tafel ligt een ……………………… 
 

 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 

Drinken   eten  restaurant  fruit    
    

• Tegenstellingen 
 
De ober is niet oud maar ……………… jong 

De deur van het restaurant  blijft niet dicht maar gaat ……………………..open 
De pannenkoek is niet vies maar …………………………..lekker 

De pannenkoek is niet klein maar ………………………..groot 
De kok maakt niet weinig maar ……………………..veel pannenkoeken 
De pannenkoek met suiker smaakt niet zuur maar ……………..zoet 

De pannenkoek is niet koud maar ……………….warm 
De kok is niet dun maar ………………………dik 

De serveerster is niet klein maar …………………groot 
Het bord staat niet onder maar ……………….op de placemat 

Het glas is niet vol maar …………………….. leeg 
De pannenkoek voelt niet hard maar …………………zacht 
Ik eet niet veel maar ………………….weinig 

De ober is niet dichtbij maar……………………… ver weg 
Het meel is niet licht maar ………………………zwaar 

De beker staat niet links maar ……………………….rechts 
Het beslag is niet droog maar …………………… nat 
Het vuur is niet ongevaarlijk maar …………………..gevaarlijk 

De ober is niet de oudste maar de  ………………………jongste 
Het is niet vroeg maar …………………..laat 

Het schort is niet schoon maar ………………..vies 
Het restaurant is niet open maar ………………………..dicht 
 

• Goed of fout? 
 

De kok bakt de pannenkoek.   Goed 
Het bestek ligt onder de tafel.   Fout 
De keuken staat op het dak.   Fout 
De serveerster brengt de pannenkoek.  Goed. 
De pannenkoek zit in een glas.   Fout. 
De servet wordt gebruikt als zakdoek.  Fout. 
Je veegt je mond af aan de servet.   Goed. 
De gast zit onder de parasol.    Goed. 
Het schort heeft de serveerster op haar hoofd. Fout. 
De kok bakt het spek in de pannenkoek.  Goed. 
De kok draagt zijn muts aan zijn voeten.  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. 
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