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Auditieve oefeningen bij het thema: Het Paard van Sinterklaas 

Boek van de week: 

1:  Een paard voor Sinterklaas; Boer Boris 
2:  Het paard; kijkdoos 
3:  Sinterklaas gaat op gym 

 
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 

  
Paard  manen Ozosnel  

Stal  benen  Sinterklaas   
Bak  zadel  manege 
Staart  hoofdstel hoefijzer 

Hoef  rijbroek stijgbeugel 
Hoofd  stalkleed beenbeschermers 

Kleed  voerbak handschoenen 
Bit  hooizak paardenstal 
Cap  rijlaars 

Riek  poepschep 
Zweep ruiter 

Hooi   brokken 
Stro  teugel 
Kam  dressuur 

Wei  springen 
Ruif   borstel 

Poep  schimmel 
    trailer 
  pony 

  veulen 
 

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

 
Het paard heet Ozosnel.   Het paard loopt in de wei. 

Het paard staat op stal.   De schimmel draaft in de bak. 
Sinterklaas zit op de schimmel.  Piet kamt de schimmel met een kam. 
Het hooi ligt in de stal.   Ozosnel zwaait met zijn staart. 
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Het paard rent in de wei.   De ruiter zit op het paard. 

Het paard krijgt brokken.   Het hoefijzer zit aan de hoef vast. 
  

Sinterklaas houdt de teugel van de schimmel vast. 
Het bit zit in de mond van het paard. 
Piet ruimt de poep van de schimmel op met een poepschep. 

Piet gooit hooi voor de schimmel in de ruif. 
De manen van de schimmel worden gekamd met de kam.. 

De ruiter heeft een cap op zijn hoofd en de zweep in zijn hand. 
Het paard heeft de beenbeschermers om zijn benen. 
Sinterklaas doet zijn voet in de stijgbeugel en gaat dan op het paard zitten. 

Sinterklaas zit in het zadel op zijn schimmel.  
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie: 
 

Bal  brood  voer  raam 

Kikker  bal  zweep  vacht 
Hoef  melk  wortel  troosten 

Rood  muis  groep  schimmel 
Stal  wolk  grit  zand 

Geld   stro  wijn  tafel 
Pinda   kring  oor  koe 
 

• 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) 
 

Poep  manen ozosnel  
Stal  benen  Sinterklaas   
Bak  zadel  manege 

Staart  hoofdstel hoefijzer 
Hoef  rijbroek stijgbeugel 

Hoofd  stalkleed beenbeschermers 
Kleed  voerbak handschoenen 
Wei  schimmel paardenstal 

       
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

 
Het paard heet Ozosnel.   Het paard loopt in de wei. 
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Het paard staat op stal.   De schimmel draaft in de bak. 

Sinterklaas zit op de schimmel.  Piet kamt de schimmel met een kam. 
Het hooi ligt in de stal.   Ozosnel zwaait met zijn staart. 

Het paard rent in de wei.   De ruiter zit op het paard. 
Het paard krijgt brokken.   Het hoefijzer zit aan de hoef vast. 
  

• Reactiewoorden herkennen 
 

Sinterklaas   bit   bak   Sinterklaas  cap   stro  Sinterklaas  kam Sinterklaas  
Paard  paard  stal   bak   staart   paard    paard    paard  hoef  hoofd  paard   
Zweep  bit  zweep   cap  zweep  zweep  riek   hooi  zweep  stro zweep   

Stro  stro  stro   kam   wei  stro  ruif   manen   stro  stro   benen  stro  stro 
Zadel  ruiter  brokken   teugel   zadel   zadel   pony   zadel  stal  hoef  zadel 

Pony  pony  veulen  pony  staart  pony   pony  bit stal  wei pony  pony  pony     
               
• 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: 

 
Paard  stal  bak  staart  hoef  poep 
Hoofd  kleed  bit  riek  ruif  wei  

 
• Het langste woord (Lange Slang) 

 
Paard  manen.  Ozosnel  veulen  
Benen  riek.   Stal    Sinterklaas   

Bak  zadel.   Manege   schimmel 
Staart  hoofdstel.  Pony    hoefijzer 

Rijbroek hoef.   Stijgbeugel  trailer 
Stal  borstel.  Kleed    beenbeschermers 
Voerbak kleed.   Ruiter   handschoenen 

Bit  hooizak.  Poepschep  ruif 
Rijlaars cap.   Zweep  springen 

Hooi  dressuur.  Brokken  stro   
 
• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord (Letterrups) 

 
Paard  manen ozosnel  

Stal  benen  Sinterklaas   
Bak  zadel  manege 
Staart  hoofdstel hoefijzer 

Hoef  rijbroek stijgbeugel 
Hoofd  stalkleed beenbeschermers 

Kleed  voerbak handschoenen 
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Bit  hooizak pony 

Cap  rijlaars veulen 
Riek  poepschep trailer 

Zweep ruiter  schimmel 
Hooi   brokken borstel 
Stro  teugel  springen 

Kam  dressuur ruif        
     

• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 
Poep  manen Ozosnel  
Been  ruiter  Sinterklaas   

Bak  zadel  borstel 
Kam  hoofdstel hoefijzer 

Hoef  rijbroek stijgbeugel 
Ruif  stal  hoef 
Hoef  voerbak handschoen 

Bit  hooizak schimmel 
Zit  rijlaars trailer 

Riek  poepschep zweep 
          zweep  veulen 

  brokken ruif 
  kam  wei 
   

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

P van paard en pony 
S van sinterklaas 
B van boer Boris en boerderij 

K van Knol 
 

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

Sinterklaas zit op zijn………  
De schimmel loopt ……… 

Ozosnel loopt ……………….  
Het hooi zit in de……… 
Het stro ligt……..   

De pony loopt in de……  
De ruiter gaat……..   

Een ruiter draagt een ………………..   
De schimmel eet …..….   
 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
 

Sinterklaas  paard  manege  stal    
   
• Tegenstellingen 

 
Sinterklaas  is niet jong maar ……………… oud 

Sinterklaas slaapt niet maar is ……………………….. wakker 
Piet is niet bang maar ……………………… dapper 
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Het hoofd van de schimmel gaat niet omlaag maar …………………. omhoog 

Het paard is niet licht maar ……………………….. zwaar 
Sinterklaas laat de schimmel niet los maar ………………….. maakt hem vast 

Sinterklaas is niet onvoorzichtig maar ………………………….. voorzichtig 
De staldeur blijft niet dicht maar gaat ……………………..open 
De schimmel slaapt niet lang maar ………………….kort 

Op een paard zit je niet laag maar ……………………………..hoog 
Het paard vindt de brokken niet vies maar ……………………..lekker 

Het paard loopt op het dak niet in het licht maar in het ………………..donker 
Knol is niet bang voor laag maar voor ……………………..hoog 
 

• Goed of fout? 
 

Sinterklaas zit op zijn schimmel.    Goed 
De staart zit aan het hoofd van het paard.   Fout  
Sinterklaas is jong.      Fout 
De schimmel eet zijn brokken.     Goed. 
Sinterklaas slaapt in het hooi.     Fout 
Het bit zit aan de benen van het paard.    Fout. 
De hooizak hangt in de stal.      Goed. 
Het paard loopt in de bak.      Goed. 
Sinterklaas heeft zijn mijter aan zijn voeten.    Fout. 
De ruiter heeft zijn cap op zijn hoofd.    Goed. 
Sinterklaas kruipt door de schoorsteen.    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. 

 

 


