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Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis 
 

Boek van de week: 
1; Een huis bouwen 
2; De bouwvakker 

3; Op de bouwplaats 
4; Nederland 

 
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) 

• Lettergrepen samenvoegen tot een woord 
• Letters samenvoegen tot een woord 

Steen   bouwen  bouwvakker 
Huis   sleutel  brievenbus 
Plank   schoorsteen  sleutelgat 

Bel   dakgoot  slaapkamer 
Muur   balkon  keukendeur 

Dak   keuken  trappenhuis 
Schuur  voordeur  badkamer 
Hal   plafond  timmerman 

Deur   zolder   zoldertrap 
Raam   schilder  gordijnen 

Vloer   tafel   vensterbank 
Kast   behang  meubelen 
 

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

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
Ik bouw een huis van stenen 
Ik verf de kozijnen 

Mijn kamer is helemaal nieuw 
Het huis is erg groot 

Ik ga door de voordeur 
De sleutel past in het slot 
In de schuur staat nog niks 

Op zolder staan veel dozen 
Het huis is gemaakt van stenen 

Het raam is nog helemaal vies 
Het is nog koud in ons huis 
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Er komt nieuw behang in de slaapkamer van mij 

Ik krijg ook een mooi, nieuw bed in mijn kamer 
Aan het plafond hangen nog geen lampen 

Alles in ons nieuwe huis wordt nog geverfd 
In de badkamer komen nieuwe tegels te liggen 
Op de vensterbank komen de planten te staan 

Over een paar dagen gaan we verhuizen naar ons huis 
In de keuken komen nieuwe kastjes om spullen in te doen 

De timmerman timmert een nieuw raam op de zolder 
Er komen nog dakpannen op het dak te liggen 
 

• Nazeggen van een cijferreeks/huisnummers: 
3412 

1634 
3852 
8253 

2951 

4726 

3526 
3962 
1946 

3861 

2846 

3631 
1635 
3752 

9674 
 

Auditieve analyse 
• Woordstukjes: Hoeveel lettergrepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 

Steen   bouwen  bouwvakker 
Huis   sleutel  brievenbus 
Plank   schoorsteen  sleutelgat 

Bel   dakgoot  slaapkamer 
Muur   balkon  keukendeur 

Dak   keuken  trappenhuis 
Schuur  voordeur  badkamer 
Hal   plafond  timmerman 

Deur   zolder   zoldertrap 
Raam   schilder  gordijnen 

Vloer   tafel   vensterbank 
Kast   behang  meubelen 
 

• Hoeveel woorden zitten in de zin? 
Ik bouw een huis 

Ik woon in een huis 
Ik slaap in een bed 
Ik eet aan de tafel 

Op de tafel staat een pan 
Ik zit op een stoel 

Er staan vier stoelen om de tafel 
Ik loop door de voordeur 
Ik ga naar de schuur 

 
• Reactiewoorden herkennen 

Huis – plank – dak – deur – huis – huis – pan – dak – hoog – huis – deur – raam 
– huis 
Plank – schroef – pan – plank – deur – plank – spijker – plank – raam – pad – 

plank – huis 
Tuin – huis – tuin – deur – plank – tuin – dak – hoog – tuin – tuin – pan – raam 

– tuin 
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Vloer – deur – raam – pan – vloer – dak – tegel – vloer – vloer – pan – garage – 

vloer 
Muur – steen – muur – cement – plank – muur – steen – tegel – tuin – dak – 

vloer – muur 
 
• Reactieletters herkennen 

h-r-f-h-j-i-k-h-h-j-r-h-ij-f-d-r-h-k-h-e-d-k 
ui-ei-eu-ui-aa-oo-ui-ui-eu-au-ui-ee-aa-ui-ui-oo-ee-ui-aa 

s-d-r-e-g-s-t-s-e-c-d-s-u-j-s-t-k-s-o-l-s-s-r-f-e-s-d-b-s 
d-b-t-g-d-e-j-n-k-l-d-r-a-g-t-h-ui-k-o-d-e-b-v-t-d-a-s-d 
g-r-d-c-g-n-h-g-t-j-h-g-i-l-g-s-e-b-r-t-n-g-j-n-g-t-g-b-g-v-g 

l-k-j-m-l-i-k-l-o-l-h-l-e-l-p-l-e—f-l-r-s-l-p-l-a-m-l-p-l-r 
 

• Rijmen (Ria Rijm) 
Bedenk rijmwoorden op de volgende woorden: 
Huis   plank    kamer 

Bouw   schroef   bed 
Vloer   pan    groot 

Klein   tuin    stoel 
 

• Het langste woord (Lange Slang) 
Deur – deuropening  Raamkozijn – raam 
Tuin – tuinpad   Badkamer – bad 

Dak – dakdekker   Kamerdeur – kamer 
Huis – zolderraam   Garage-deur 

Tafel – keukendeur  Stoelpoot – raam 
Schroef – schroevendraaier Kamerdeur – stoel 
 

• De langste zin 
Ik ga naar huis   Mijn huis is een heel eind weg 

In mijn tuin staan heel veel bloemen  Mijn tuin is mooi 
Er staat een televisie  De televisie in de kamer is aan 
Bij de voordeur zit een bel Als ik naar binnen ga, moet ik eerst even bellen 

Ik bak een ei   In de keuken bak ik een lekker eitje 
Ik haal een shirt uit de kast Ik kleed mij aan 

Ik ga stofzuigen    Er ligt veel stof in de kamer 
De auto staat in de garage De auto glimt 
 

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

• De eerste letter 
Huis  plank  bed  muur 
Schroef groot  klein  tuin 

Vloer  stoel  tafel  bank 
Zolder  schuur deur  raam 

 
• De laatste letter 
Huis  plank  poot  raam 

Tuin  stoel  vloer  kast 
Bank  schuur trap  hal 

Verf  kwast  emmer deur 
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• De middelste letter 

Huis  poot  pan  bouw 
Bed  deur  raam  hal 

Tuin  bad  doek  hek 
Boom  bouw  woon  pot 
 

• Alfabetisch principe 
Bij dit thema leer en herhaal ik de volgende letters: 

H-UI-S 
 
Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 
Ik woon in een……………… 

In mijn kamer staat een …………………………… 
Ik loop door de ……………………………… 
De bouwvakker bouwt een…………………………… 

De schilder verft een ……………………………… 
De metselaar maakt een ……………………………… 

De monteur maakt een ……………………………… 
De dakdekker  maakt het …………………………………… 

In de badkamer staat ………………………………… 
Ik bouw een ……………………………………… 
Op zolder staan ………………………………… 

In de garage staat …………………………… 
In mij tuin zet ik …………………………………… 

Als ik door de voordeur ga, zie ik een ……………………………………… 
Ik kijk door het ………………………………………… 
Ik loop over het pad naar …………………………………… 

Op tafel zet ik een ……………………………… 
In de vaas doe ik…………………………………… 

 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
Wonen   Huizen   Stenen    

 
Gereedschap  Beroepen in de bouw  Bouwmateriaal 

 
• Tegenstellingen 
Het huis is niet groot maar …………………………… 

De muur is niet hoog maar ……………………………… 
De plank  is niet breed maar ………………………………… 

De schilder werkt niet snel maar ………………………………… 
De bouwvakker is niet schoon maar …………………………………… 
Er liggen niet veel maar ……………………………………………… tegels 

Het huis is niet ver weg maar ……………………………………………… 
De steen is niet licht maar ……………………………………… 

Het touw is niet kort maar ………………………………………… 
De doos is niet open maar ………………………………………… 
De paal is niet kort maar ………………………………………… 

Boven is het donker, beneden is het …………………………………… 
In de douche is het niet droog maar ………………………………………… 

Op de steiger is het niet gevaarlijk maar ………………………………………… 
De bouwvakker is niet de oudste maar de ………………………………… 
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Het is niet laat maar ………………………………………… 

De voordeur is niet open maar …………………………………… 
Het slot is niet gesloten maar ……………………………………… 

Er zijn niet weinig maar ………………………………………stenen nodig voor een huis 
Het water is niet warm maar ………………………………… 
 

• Goed of fout? 
Mama knipt met een schaar     Goed 

Ik was mij met limonade     Fout 
Ik droog me af met een theedoek    Fout 
Ik slaap in de douche     Fout 

Mama zit in een lekkere stoel    Goed 
Papa kookt in de kamer     Fout 

Papa drinkt uit een bord     Fout 
De tafels staan om de stoel     Fout 
Ik slaap in een bed      Goed 

Het tafelkleed ligt op tafel     Goed 
We wonen in een nest     Fout 

Plantjes gaan onder de douche    Fout 
We eten van een bord     Goed 

Papa schrijft met een schaar    Fout 
Mama maakt het raam schoon met de afwaskwast Fout 
 

• Raadseltjes 
 

Ra, ra, wie ben ik: 
 
Ik bouw huizen met cement 

Natuurlijk ook van steen 
Denk je dat je mij wel kent? 

Zeg het dan meteen 
(Metselaar) 
 

Opgepast! Opgepast! 
Ik kom met een dikke kwast 

Schilder alles groen, rood, blauw 
Wie ben ik, zeg het maar gauw 
(Schilder) 

 
Hamertje, hamertje, tik, tik, tik 

Wie werkt er zo hard als ik? 
Ik werk de hele dag maar door 
Met een hamer, nijptang en een boor 

(Timmerman) 
 

Ik heb mijn wagen volgeladen 
Stoelen, tafels en een kast 
Ik rij van het ene naar het andere huis 

Hopen dat alles daar past 
(Verhuizer) 
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Functies geschreven taal  (pennenbak) 

• Woordenboek en woordkaarten 
• Lezen van boeken 

• Verkoopadvertentie schrijven 
 
 

 


