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Auditieve oefeningen bij het thema: Ik trek mijn kleren aan 

Boek van de week: 

1: De sok 
2: Kasper de kleermaker 
3; Nog 100 nachtjes slapen 

4; Informatieboek: kleding 
 

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 
 

Was   kleding  kledingkast 
Mand   droger  kledingrek 
Bol   wasmand  wasmachine 

Rek   wasbol  centrifuge 
Kast   droogrek  drogerbol 

Knoop   waslijn  wasmiddel 
Stof   knijper  wasverzachter 
Wol   strijkplank  ophangen 

Hemd   strijken  droogmolen 
Broek   mode   wasknijper 

Bad   meten   wasinstructie 
Nacht   naaien  strijkijzer 
Jurk   catwalk  opvouwen 

Rok   rekken  modeontwerper 
Trui   winkel   naaimachine 

Jas   passen  modeshow 
Muts   kamer   kledingwinkel 
Sjaal   spiegel  uitzoeken 

Sok   knopen  paskamer 
Kist   badpak  etalage 

Plank   zwembroek  afrekenen 
Lijn   nachthemd  onderbroek 
   sweater  kleerhanger 

korte   bikini 
maillot  pyjama 

hoodie  shortama 
kiezen  spijkerbroek 
kopen   uniform 
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kostuum  overall 

   uniform  verkleedkist 
   kleren   verkleedkleren 

   spijker 
   ijzer 
   molen 

 
Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 

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

Papa doet de was in de wasmand. Hij doet de was in de centrifuge. 
Mama doet de was in de droger. Ze hangt de was aan de waslijn. 

De was hangt aan de waslijn.  Papa doet wasmiddel in de wasmachine. 
Nora gaat kleding kopen.   Saar gaat met haar mee. 
Julia gaat in de paskamer.  De jurk is erg mooi. 

De jurk is rood met blauwe stippen. De spijkerbroek heeft een donkerblauwe 
kleur. 

Ik naai een rode broek.   Er zit een knoop aan de broek. 
De kleding hangt aan de rekken. De verkleedkleren liggen in de verkleedkist 

Robin kijkt in de spiegel.   De broek past hem goed. 
 
De wasinstructie is in de zwarte broek genaaid. 

De was hangt buiten aan de waslijn te drogen. 
De was is opgehangen met rode wasknijpers. 

Lars zoekt mooie kleren uit in de kledingwinkel. 
Bij de modeshow zijn mooie kleren te zien. 
Mama past de broek en blouse in de paskamer. 

Oma rekent de kleren af bij de kassa. 
Papa is de was aan het strijken met het strijkijzer. 

Joep staat te strijken bij de strijkplank. 
De droogmolen staat in de tuin in het gras. 
Er hangen allerlei kledingstukken aan. 

De kledingstukken hebben allerlei maten en zijn groot en klein. 
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie: 
 

Stoel  was  band  raam 

Mand   val  park  pruik 
Kwast     schaar bol  plaag 

Rood  noten  lampen rek 
Knoop   wolk  kaas  hut 
Mais   krul  sjaal  tafel 

Jurk     steen  oor  loep 
 

• Weet je de pincode om te betalen? 
 

2696  1539  2804  3167 

3516  8354  2956  1357 

2913  9180  3610  5632 
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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) 

 
Was   kleding  kledingkast 
Mand   droger  kledingrek 

Bol   wasmand  wasmachine 
Rek   wasbol  centrifuge 

Kast   droogrek  drogerbol 
Knoop   waslijn  wasmiddel 
Stof   knijper  wasverzachter 

Wol   strijkplank  ophangen 
Hemd   strijken  droogmolen 

Broek   mode   wasknijper 
Rood   meten   wasinstructie 
Nacht   naaien  strijkijzer 

Jurk   catwalk  opvouwen 
Rok   rekken  modeontwerper 

Trui   winkel   naaimachine 
Jas   passen  modeshow 

Muts   kamer   kledingwinkel 
Sjaal   spiegel  uitzoeken 
Sok   knopen  paskamer 

Kist   badpak  etalage 
Plank   zwembroek  afrekenen 

Lijn   nachthemd  onderbroek 
    
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

 
Ik doe de was 

Er hangt veel was aan de lijn 
De sokken zijn rood van kleur 
De broek is blauw 

In de kast hangt een jas 
De jas is rood en nieuw 

In bed heb ik een pyjama aan 
Ik doe mijn shirt in de was 
Er zit een vlek op mijn jurk 

De rok heeft een grote strik 
Op mijn broek zit een grote vlek 

Ik doe wasmiddel in de wasmachine en doe hem aan 
Ik heb een sjaal en een sok 
De was leg ik op de plank 
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• Reactiewoorden herkennen 

 
Was mand bol was  was  was  rek kast was  was knoop stof  was  was  was     

Wol wol stof  hemd  wol  wol  wol  broek  wol  wol  bad  wol  nacht rok  wol   
Jas jurk  jas  trui  jas jas  muts sjaal  jas  jas  jas  sok  kist jas plank  jas jas 
Waslijn waslijn  mode  korte waslijn  droger  waslijn meten waslijn waslijn   

Winkel  was mand  winkel  winkel  bol  winkel  winkel  rek kast rok winkel    
Stof naaien stof wol hemd stof stof stof broek bad jas stof stof rok stof stof   

                   
• 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: 
 

Was  mand  knoop  rits  kast 
Broek  jurk  rok  jas  lijn 
Rood  geel  groen  wit  blauw 

    
 

• Het langste woord (Lange Slang) 
 
Was   kleding  kledingkast 

Mand   droger  kledingrek 
Bol   wasmand  wasmachine 

Rek   wasbol  centrifuge 
Kast   droogrek  drogerbol 
Knoop   waslijn  wasmiddel 

Stof   knijper  wasverzachter 
Wol   strijkplank  ophangen 

Hemd   strijken  droogmolen 
Broek   mode   wasknijper 
Bad   meten   wasinstructie 

Nacht   naaien  strijkijzer 
Jurk   catwalk  opvouwen 

Rok   rekken  modeontwerper 
Trui   winkel   naaimachine 
Jas   passen  modeshow 

Muts   kamer   kledingwinkel 
Sjaal   spiegel  uitzoeken 

Sok   knopen  paskamer 
Kist   badpak  etalage 
Plank   zwembroek  afrekenen 

Lijn   nachthemd  onderbroek 
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• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord (Letterrups) 

 
Was   kleding  kledingkast 

Mand   droger  kledingrek 
Geel   wasmand  wasmachine 
Rek   wasbol  centrifuge 

Kast   droogrek  drogerbol 
Knoop   waslijn  wasmiddel 

Stof   knijper  wasverzachter 
Wol   strijkplank  ophangen 
Hemd   strijken  droogmolen 

Broek   mode   wasknijper 
Blauw   meten   wasinstructie 

Groen   naaien  strijkijzer 
Jurk   catwalk  opvouwen 
Rok   rekken  modeontwerper 

Trui   winkel   naaimachine 
Jas   passen  modeshow 

Muts   kamer   kledingwinkel 
Sjaal   spiegel  uitzoeken 

Sok   knopen  paskamer 
Wit   badpak  etalage 
Plank   zwembroek  afrekenen 

Lijn   nachthemd  onderbroek 
        

• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 
 
Broek   was   rok 

Jurk   rok   was 
Muts   stof   wol 

Wol   droog   lijn 
Mand   rek   jas 
Geel   knoop   geel 

Sjaal   broek   rood 
Trui   jas   sok 

Kast   winkel   wit 
Groen   knijper  pak  
Jas   broek   maat 

Groot   klein   das 
Knoop   rits   rek 

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

K van kleren, kleding, kledingwinkel, kleerhanger 
J van jas, jurk 

B van broek 
T van trui 
W van was, wasmiddel, wasmachine, wasmand, wassen 
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Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

 
• Een zin langer maken 

 
De was hangt ………   
Papa doet de was in……… 

Aan de waslijn hangt een……………… 
De kleren liggen…………………. 

Papa trekt een………………….aan 
De baby krijgt een ……………..aan 
Ik trek mijn……………aan 

Op de strijkplank ligt een……………….. 
De wasknijpers liggen……………….. 

De was is erg ……………………… 
In de wasmand zitten……………… 
 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
 

Kleren  Uniform  Sportkleren   Babykleren 
Was   Kasten  Winkels   Kinderkleren 

       
• Tegenstellingen 
 

De wasmachine is niet vol maar…………………….leeg 
Het shirt is niet zwart maar …………………..wit 

De kleren zijn niet te groot maar te……………………klein 
De stof voelt niet hard maar ……………………..zacht 
Er liggen niet veel broeken maar …………….weinig 

De wasmachine draait niet snel maar ……………..langzaam 
De trui is niet dik maar …………………… dun 

De broek is niet kort maar …………………….lang 
Het water is niet koud maar ………………warm 
De was is niet schoon maar………………..vies 

De kleur van het vest is niet donker maar ………………………licht 
De was hangt niet boven maar ………………………beneden 

De was is niet droog maar ……………….nat 
De wasmand is niet open maar ………………………dicht 
 

• Goed of fout? 
 

Papa doet was in de wasmand.    Goed 
De strijkplank hangt aan de waslijn.   Fout 
Mama betaalt de gekochte kleren met knopen. Fout 
Hidde heeft een trui aan.     Goed. 
Deze broek is van steen.     Fout. 
Maud past de rok in de kledingwinkel.    Goed. 
Dex past de nieuwe kleren in de paskamer.    Goed. 
Oma naait een broek voor Siem.    Goed. 
In de winter draag je buiten een badpak.   Fout. 
Tess haalt de was van de waslijn    Goed. 
Jesse doet droge kleren in de centrifuge.   Fout. 
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• Raadsels 

 
Het lijkt op een sok maar zit dan tot je knie     Kous 

Dit ding doe je om je nek als het koud is     Sjaal 
Deze dingen strik je als je je schoenen vast wilt doen   Veters 
Dit doe je om je broek als je broek te wijd is     Riem 

Het zit aan je jas vast en je kan het opzetten als het gaat regenen Capuchon 
Hier kan ik kleren passen in de winkel      Pashokje 

Dit kan ik op mijn hoofd doen als het buiten koud is   Muts 
Bij mijn trui zitten hier mijn armen in      Mouwen 
 

 
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. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


