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Auditieve oefeningen bij het thema: Het Muizenhuis 

Boek van de week: 

1: Het muizenhuis 
2: Grote doos kleine doos 
3: Muizenmuziek 

4: Kleine muis zoekt een huis 
 

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 
 

Boek  schrijfster  muizenhuis 
Sam  Julia   voddenboer 
Was  eten   pannenkoeken 

Opa  bakken  muzikant 
Hut  drieling  verjaardag 

Trap  Sofie   waterpokken 
Muis  winkel   bakkerswinkel 
Zee  werkplaats 

Huis  zeeman 
bakker 

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

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
 

De schrijfster schrijft een boek.    Opa slaapt in zijn hut. 
Ze maakt eerst een huis.     Sam eet een pannenkoek. 
Ze maakt het huis van dozen.    Julia is aan het wassen. 

Sam en Julia wonen in het muizenhuis.  Ze hangt de was op. 
Het is een groot huis.     De drieling is lief. 

Er zijn veel trappen in het huis.    De muis staat op de trap. 
Ze bakken pannenkoeken in een koekenpan. De bakker verkoopt brood. 
Ze gooien de pannenkoeken omhoog.   Opa is op een zeeman. 

De muzikant speelt op de viool.    Vandaag is het hijsdag. 
 

De voddenboer heeft zijn vodden op zolder. 
Sam en Julia zoeken een schat op zolder. 
De schrijfster bedenkt zelf veel verhalen. 
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Er zijn veel kamers in het muizenhuis. 

Opa de zeeman slaapt in zijn hut. 
De muizen hebben waterpokken op hun buik, armen en benen. 

Sam en Julia gooien de  pannenkoeken in de lucht. 
De pannenkoek valt op Sam zijn hoofd. 
Sam en Julia gaan naar de bakkerswinkel en kopen brood. 

Ome Jan werkt in zijn werkplaats en is aan het timmeren. 
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie: 
 

Boek  grind  voer  raam 

Stoep  Sam  park  vacht 
Kwast     melk  berg  opa 

Rood  muis  huis  stoep 
Kast   wolk  bloem  hut 
Geld   trap  zee  tafel 

Muis  stoel  oor  boom 
 

• 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) 
Boek  schrijfster  muizenhuis 

Sam  Julia   voddenboer 
Was  eten   pannenkoeken 
Opa  bakken  muzikant 

Hut  drieling  verjaardag 
Trap  Sofie   waterpokken 

Muis  winkel   bakkerswinkel 
Zee  werkplaats 
Huis  zeeman 

bakker 
    

• Hoeveel woorden zitten in de zin? 
 
De schrijfster schrijft een boek.    Opa slaapt in zijn hut. 

Ze maakt een huis.     Sam eet een pannenkoek. 
Dat is een mooi boek.     Julia is aan het wassen. 

Sam en Julia wonen in het muizenhuis.  Ze hangt de was op. 
Het is een groot huis.     De drieling is lief. 
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Er zijn veel trappen in het huis.    De muis staat op de trap. 

Ze bakken pannenkoeken in een koekenpan. De bakker verkoopt brood. 
Ze gooien de pannenkoeken omhoog.   Opa is op een zeeman. 

De muzikant speelt op de viool.    Vandaag is het hijsdag. 
 
• Reactiewoorden herkennen 

 
Boek  Sam   was   boek  boek  boek  opa  hut  boek  boek   trap  boek  boek     

Muis  muis  zee  huis  muis muis  muis  boek  muis  muis  was  muis  muis  
Sam  Julia  Sam  opa  Sam  Sam  muis  zee  Sam  Sam  Sam  trap   huis  Sam  
Schrijfster  schrijfster  Sam  Julia  schrijfster  hut  muis  was  schrijfster  

schrijfster   
Eten  Sam  Julia  eten  eten   eten  bakken  winkel  eten  eten  eten  eten 

Julia  Julia  Julia  Sofie  huis kamer Julia  Julia  eten  Julia  Julia  bakken  
Julia   
                    

• 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: 
 
Boek   Sam  doos  trap  muis 

 
• Het langste woord (Lange Slang) 

 
Boek   schrijfster.  Muizenhuis winkel 
Voddenboer  huis.   Zee  werkplaats 

Bakker  muzikant.  Muis  bakkerswinkel 
Sam   Julia.   Verjaardag zeeman 

Eten   was.   Bakken pannenkoeken   
Hut   drieling.  Drieling trap  
Waterpokken Sofie.   Muis  hijsdag  

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

 
Boek  schrijfster  muizenhuis 
Sam  Julia   voddenboer 

Was  eten   pannenkoeken 
Opa  bakken  muzikant 

Hut  drieling  verjaardag 
Trap  Sofie   waterpokken 
Muis  hijsdag  bakkerswinkel 

Zee  werkplaats  sjabbat 
Huis  zeeman  bakker 
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• De middelste letter, de laatste letter, de eerste letter 

 
Boek  schrijfster  muis 

Sam  Julia   Julia 
Was  bakker  pannenkoeken 
Opa  doos   muzikant 

Hut  Sam   opa 
Doos  Sofie   waterpokken 

Muis  hijsdag  bakkerswinkel 
Hijs  werkplaats  winkel 
Huis  zeeman  Sam 

      
• Alfabetisch principe 

Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters: 
M van muis en Muizenhuis 
S van Sam en Sinterklaas 

J van Julia 
H van huis 

 
Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 
 
In het boek staan……………… 

Sam gaat……… 
Julie en Sam lopen naar ……………. 

Opa staat……… 
In het Muizenhuis zie je……………………….. 
Eerst maakte de schrijfster ……………………. 

Julia en Sam maken ……………………. 
Onder de trap is een ………………………. 

De oma van Sam bakt………………… 
 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 
Boeken  Huis   Schrijver   Muizen 

       
• Tegenstellingen 
 

Sam is niet oud maar ……………… jong 
Opa is niet wakker maar …………………slaapt 

De pannenkoek gaat eerst omhoog en dan …………………. omlaag 
De was is niet zwaar maar ……………………….. licht 
De trap zit niet los maar ………………….. vast 

Het vuur is niet aan maar ……………………..uit 
Het muizenhuis niet is klein maar……………..groot 

De meubels zijn niet groot maar …………………..klein 
De muziek van de muzikant is niet lelijk maar ……………….mooi 
In het Muizenhuis wonen niet weinig maar ………………… veel muizen 

Sofie blaast niet hard maar …………………..zacht 
De jurk van Julia is niet schoon maar ………………….vies 

De doos is niet vol maar …………………leeg 
Ze hijsen de voorraad niet omlaag maar ………………..omhoog 



5 
 www.jufjanneke.nl 

• Goed of fout? 

 
De schrijfster schrijft een boek.    Goed 

Het boek is gemaakt van een pannenkoek.  Fout 
De was hangt in het water.    Fout 
De was hangt aan de waslijn.    Goed. 
Opa is 12 jaar.      Fout. 
De zee is heel klein.       Fout. 
Een muis is heeft een staart.      Goed. 
De zeeman is op het schip.     Goed. 
De bakker verkoopt sla.     Fout. 
Sam eet bij de tafel.      Goed. 
Op je verjaardag wordt je een jaar jonger.   Fout. 
Op hijsdag hijsen ze voorraad naar beneden.  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. 

 

 

 


