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Auditieve oefeningen bij het thema: Stenen 

Boek van de week: 

1: Kikker vindt een schat 
2: De steen en de tijd 
 

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 
 

Split   agaat   amethist 
Grind   jade   bergkristal 

Wit   maansteen  aquamarijn 
Steen   robijn   tijgeroog 
Vloer   smaragd  toermalijn 

Berg   basalt   trommelsteen 
Rots   flagstone  gatensteen 

Stoep   leisteen  vulkaansteen 
Kei   straatsteen  lavasteen 
Zwart   zwerfkei  vloertegel 

Bruin   tegel   wandtegel 
   graniet  stoeptegel 

   mozaïek  hunebed  
   lava   diamant 
   baksteen  grindtegel 

   veldsteen  kiezelsteen 
   topaas 

   vuursteen 
   smaragd 
   amber 

  
Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 

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

Het split ligt achter het huis.  Er ligt grind op de paden. 
Er ligt wit grind op de oprit.  Agaat is een edelsteen. 

De jade zit in de ring.   De berg is erg hoog. 
De tegels liggen in de hal.  De wandtegels zitten in de keuken. 
De flagstone ligt in de tuin.  De bergkristal is wit. 
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De amethist is paars.   Agaat is mooi blauw. 

De toermalijn is zwart.   De diamant schittert.    
 

Het hunebed ligt in het bos in Drenthe. 
De steen is al heel erg oud en groot. 
Het tijgeroog heeft een bruine kleur. 

In de maansteen zitten veel gaten, het lijkt op de maan. 
De trommelstenen hebben allemaal verschillende kleuren. 

Mozaïekstenen zijn er in allerlei vormen en kleuren. 
De amber steen heeft een mooie gele kleur. 
De diamant schittert in de ring aan de vinger. 

In de ijstijd is de steen vooruit geschoven. 
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie: 
 

Bal  grind  voer  raam 

Stoep  bal  park  vacht 
Kwast     melk  berg  troosten 

Rood  muis  groep  stoep 
Jade   wolk  grit  zand 

Geld   botten graniet tafel 
Pinda   vuursteen oor  loep 
 

• 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) 
 

Split   agaat   amethist 
Grind   jade   bergkristal 
Wit   maansteen  aquamarijn 

Steen   robijn   tijgeroog 
Wand   smaragd  toermalijn 

Vloer   basalt   trommelsteen 
Berg   flagstone  gatensteen 
Rots   leisteen  vulkaansteen 

Stoep   straatsteen  lavasteen 
Kei   tijger   vloertegel 

Zwart   trommel  wandtegel 
Bruin   vulkaan  stoeptegel 



                                                           www.jufjanneke.nl 

   mozaïek  hunebed  

   lava   diamant 
   baksteen  grindtegel 

   veldsteen  kiezelsteen 
    
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

 
Het split ligt achter het huis.  Er ligt grind op de paden. 

Ze hebben wit grind op de oprit. De agaat is een edelsteen. 
De jade zit in de ring.   De berg is erg hoog. 
De tegels liggen in de hal.  De wandtegels zitten in de keuken. 

De flagstone ligt in de tuin.  De bergkristal is wit. 
De amethist is paars.   De agaat is mooi blauw. 

De toermalijn is zwart.   De diamant schittert.    
 
Het hunebed ligt in het bos in Drenthe. 

De steen is al heel erg oud en groot. 
Het tijgeroog heeft een bruine kleur. 

In de maansteen zitten veel gaten, het lijkt op de maan. 
De trommelstenen hebben allemaal verschillende kleuren. 

Mozaïekstenen zijn er in allerlei vormen en kleuren. 
De amber steen heeft een mooie gele kleur. 
De diamant schittert in de ring aan de vinger. 

In de ijstijd is de steen vooruit geschoven. 
 

• Reactiewoorden herkennen 
 
Split  grind   wit   split  split  split  stoep  wand  split  split   vloer  split  split     

Grind  grind  berg  kei  grind  grind  grind  stoep  grind  grind  steen  grind   
Kei  rots  kei  split  kei  kei  agaat  jade  kei  kei  kei  robijn  kei  tijger  kei  

Zwerfkei  zwerfkei  basalt  vulkaan  zwerfkei  lava  zwerfkei  zwerfkei   
Amber  graniet  agaat  amber  amber   amber  baksteen  zwerfkei  amber  
Rots  rots  rots  split  grind  rots  rots  stoep  rots  rots  kei  steen  rots   

                    
• 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: 
 

Wit  kei  steen  berg  stoep 
  
Het langste woord (Lange Slang) 

 
Split   agaat.   Amethist  berg 

Jade   grind.   Steen   bergkristal 
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Wit   maansteen.  Aquamarijn  rots 

Tijgeroog   robijn.  Rots    tegel 
Kei   smaragd.  Toermalijn  zwerfkei 

Vloer   basalt.  Graniet   trommelsteen 
Steen   flagstone.  Gatensteen  amber 
Diamant   leisteen.  Smaragd  vulkaansteen 

Steen   straatsteen.  Lavasteen  kei 
Topaas  stoep.   Berg   vloertegel 

Kiezelsteen  steen   Wandtegel  steen 
Wit   vulkaan.  Stoeptegel  baksteentjes   
Grindtegel    kei.   Mozaïek  kei   

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

 
Split   agaat   amethist 
Grind   jade   bergkristal 

Wit   maansteen  aquamarijn 
Steen   robijn   tijgeroog 

Vloer   smaragd  toermalijn 
Berg   basalt   trommelsteen 

Rots   flagstone  gatensteen 
Stoep   leisteen  vulkaansteen 
Kei   straatsteen  lavasteen 

Zwart   zwerfkei  vloertegel 
Bruin   tegel   wandtegel 

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

Split   wit   kristal 
Diamant  rood   steen 

Zwart      kei 
Kei      tegel 
Vloer      stoep 

Bruin      diamant 
Grind      berg 

Rots      rots 
Wit      bruin 
 

      
• Alfabetisch principe 

Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters: 
S van steen 
K van kei 

 
Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 
 
Het bergkristal glimt ……… 

Het hunebed is heel ……….    
De kiezelstenen liggen ……   

De zwerfkei staat ……..    
Op de stoep liggen …..….  
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De metselaar bouwt met……………. 

Een berg is van ……………… 
Ik stapel de……………………. 

Mijn lievelingssteen is……………………….. 
Stenen zijn………………………  
 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
 

Steen         Tegels           
      
• Tegenstellingen 

 
De steen valt niet omhoog maar …………………. omlaag 

De diamant is niet zwaar maar ……………………….. licht 
De rots zit niet los maar ………………….. vast 
De diamant is niet lelijk maar ………………….mooi 

Het hunebed is klein maar……………..groot 
Steen voelt niet warm maar ………………….koud 

De stapel stenen is niet laag maar …………………….. hoog 
De metselaar heeft niet weinig maar ………………….veel 

De stoep is niet smal maar ………………..breed 
De rots is niet nat maar ………………droog 
De tegel ligt niet los maar ……………………vast 

De diamant is niet schoon maar …………..vies 
Deze zwerfkei is niet klein maar ………………. groot 

De berg is niet hoog maar ………………….. laag 
Deze kiezel is niet zwart maar ……………wit 
Ik sta niet boven op de berg maar ben ………………..beneden 

 
 

• Goed of fout? 
 
Het hunebed is een groep stenen.    Goed 

De robijn is zwart.       Fout 
Amber heeft een blauwe kleur.     Fout 
De smaragd is groen.       Goed. 
Het hunebed is pas gemaakt.     Fout. 
De vloertegel hoort aan de muur.      Fout. 
De trommelstenen zijn glad.       Goed. 
De maansteen zit vol gaten.      Goed. 
De vulkaansteen is oranje.      Fout. 
De agaat is blauw.       Goed. 
De stoeptegel is rond.      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. 

 

 


