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Auditieve oefeningen bij het thema: Garage 

Boek van de week: 

1: Op reis met de auto 
2: De garage 
3; Garage Gust 

 
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 

 
Brug  werkplaats  overal 

Stoel  sleutel  garage 
Stuur  meter   sleutelen 
Band  banden  oliespuit 

Lamp  accu   oppompen 
Licht  auto   oliepeil 

Pomp  koplamp  acculader 
Blok  tanken  autoband 
Krik  wasstraat  motorkap 

Plaat  uitlaat   nummerplaat 
Spuit  spiegel  achterlicht 

koffer   knipperlicht 
monteur  achteruitrijlicht 
chauffeur  binnenspiegel 

buitenspiegel 
motorblok 

benzinestation 
kofferdeksel 
verkoper 

 
Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

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

De auto staat op de brug. De chauffeur zit op de stoel. 
De monteur draagt een overal. De chauffeur houdt het stuur vast. 

De lamp van de auto brandt. De chauffeur tankt benzine. 
Zij tankt bij de benzinepomp. De monteur sleutelt aan de auto. 
De auto gaat de wasstraat in. De auto wordt weer mooi schoon. 
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De chauffeur rijdt rechtdoor. De chauffeur kijkt in de spiegel. 
De chauffeur slaat rechtsaf. De chauffeur slaat linksaf. 

De auto staat op de krik.  De lichten van de auto branden. 
De uitlaat zit onder de auto. Er komt veel rook uit de uitlaat. 
 

De auto staat te wachten voor de wasstraat. 
De monteur pompt de banden van de auto op. 

De chauffeur kijkt in de binnenspiegel van zijn auto. 
De chauffeur gaat tanken bij het benzinestation. 
Het rode achteruitrijlicht van de auto brandt. 

De motorkap van de auto staat helemaal open. 
De autoverkoper verkoopt een nieuwe auto aan een klant. 

De auto heeft een lekke voorband en kan niet meer rijden. 
In de garage staat de auto op de brug en de monteur kijkt er onder 
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 
 

Kaas  brug  stoel  raam 
Kikker  kast  feest  stuur  

Band   melk  wortel  ballon 
Rood  bril  lamp  appel 
Kaars  wolk  boom  drumstel 

Blok   markt  wijn  tafel 
Pinda   streep  plaat  vierkant 

 
• 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) 
 

Brug  werkplaats  overal 
Stoel  sleutel  garage 

Stuur  meter   sleutelen 
Band  banden  oliespuit 
Lamp  accu   oppompen 

Licht  auto   oliepeil 
Pomp  koplamp  acculader 

Blok  tanken  autoband 
Krik  wasstraat  motorkap 
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Plaat  uitlaat   nummerplaat 

Spuit  spiegel  achterlicht 
 

• Hoeveel woorden zitten in de zin? 
 
De auto staat op de brug. De chauffeur zit op de stoel. 

De monteur draagt een overal. De chauffeur houdt het stuur vast. 
De lamp van de auto brandt. De chauffeur tankt benzine. 

Hij tankt bij de benzinepomp. De monteur sleutelt aan de auto. 
De auto gaat de wasstraat in. De auto wordt weer mooi schoon. 
De chauffeur rijdt rechtdoor. De chauffeur kijkt in de spiegel. 

De chauffeur slaat rechtsaf. De chauffeur slaat linksaf. 
De auto staat op de krik.  De lichten van de auto branden. 

De uitlaat zit onder de auto. Er komt veel rook uit de uitlaat. 
 
De auto staat te wachten voor de wasstraat. 

De monteur pompt de banden van de auto op. 
De chauffeur kijkt in de binnenspiegel van zijn auto. 

De chauffeur gaat tanken bij het benzinestation. 
Het rode achteruitrijlicht van de auto brandt. 

De motorkap van de auto staat helemaal open. 
De autoverkoper verkoopt een nieuwe auto aan een klant. 
De auto heeft een lekke voorband. 

 
• Reactiewoorden herkennen 

 
Brug  lamp  brug  brug  sleutel  meter  accu brug  auto  brug  koffer  brug 
Auto  auto  auto    banden  spiegel  auto    monteur  auto    koplamp  auto   

Monteur licht  pomp  monteur  monteur  meter  spiegel  monteur monteur 
Garage  garage  sleutel  spiegel garage  auto  licht garage  garage  garage  

Oliepeil meter band oliepeil  oliepeil  stuur  stoel spuit lamp oliepeil  oliepeil 
 
• 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: 
 

Brug  stoel  stuur  band  pomp 
Blok  plaat  meter  spuit  krik    

 
• Het langste woord (Lange Slang) 
 

Brug  werkplaats.  Overal  monteur 
Verkoper stoel.   Sleutel  garage 

Stuur  kofferdeksel. Meter   sleutelen 
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Motorkap banden.  Band   oliespuit 

Lamp  accu.   Oppompen  koffer 
Autoband licht.   Auto   oliepeil 

Pomp  koplamp.  Acculader  spuit 
Motorblok blok.   Tanken  benzinestation 
Krik  wasstraat.  Nummerplaat spiegel 

Plaat  achterlicht.   Uitlaat  buitenspiegel 
   

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

Brug  werkplaats  overal 
Stoel  sleutel  garage 

Stuur  meter   sleutelen 
Band  banden  oliespuit 
Lamp  accu   oppompen 

Licht  auto   oliepeil 
Pomp  koplamp  acculader 

Blok  tanken  autoband 
Krik  wasstraat  motorkap 

Plaat  uitlaat   nummerplaat 
Spuit  spiegel  achterlicht 
       

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

werkplaats  overal   rood 
sleutel  auto   geel 
meter   sleutel  wit 

banden  oliespuit  meet 
accu   oppompen  peil 

auto   oliepeil  hoog 
koplamp  acculader  laag 
tanken  sleutel  voor 

wasstraat  motorkap  kijk 
uitlaat   nummerplaat zien  

spiegel  achterlicht  paal 
 
• Alfabetisch principe 

Ik laat de kinderen kennis maken met de volgende letters: 
G van garage 

Au van auto 
W van weg en wegenwacht 
 

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

 
Op de brug……….   De monteur………. 
De garage……….   De auto………. 

De chauffeur……   Het stuur……… 
Op de autostoel zit……………. In de werkplaats………. 

De krik……….    De band……… 
In de wasstraat………  De muziek………. 



 www.jufjanneke.nl  5 
 

Het oliepeil……..   De verkoper…….. 

 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 
Garage auto  benzinestation monteur bestuurder 
     

• Tegenstellingen 
 

De monteur is niet oud maar ……………… jong 
De chauffeur slaapt niet maar is ……………………….. wakker 
De verkoper verkoopt niet weinig maar …………………veel auto’s 

Een auto is niet goedkoop maar………………..duur 
De chauffeur rijdt niet langzaam maar ……………………snel 

De autostoel gaat niet omhoog maar …………………. omlaag 
De motor is niet licht maar ……………………….. zwaar 
De chauffeur laat het stuur niet los maar ………………….. houdt het vast 

De chauffeur is niet onvoorzichtig maar ………………………….. voorzichtig 
De lamp blijft niet aan maar gaat ……………………..uit 

De lamp brandt niet lang maar ………………….kort 
De auto gaat niet linksaf maar …………………rechtsaf 

De auto rijdt niet maar ……………………. staat stil 
In de auto gaat niet weinig benzine maar juist ……………..veel 
 

• Goed of fout? 
 

De monteur maakt de auto weer klaar.    Goed 
Het achterlicht zit aan de voorkant.     Fout 
De auto zwemt in het water.     Fout 

De auto tankt benzine.      Goed 
De nummerplaat zit boven op het dak.   Fout 

De krik zit op het dak van de auto.    Fout 
Je gaat tanken bij het benzinestation.    Goed 
De koplamp zit naast het achterlicht van de auto.  Goed 

De monteur steekt de autoband lek.    Fout 
De chauffeur slaapt achter het stuur.    Fout 

De auto rijdt in de wasstraat.     Goed 
De auto komt smerig uit de wasstraat.   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. 

 


