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Auditieve oefeningen bij het thema: 
 

Boek van de week: 

1;  Olifant en de tijdmachine 

2; Kikker en het Nieuwjaar 

3; Tijd 

4; Vriendjes vandaag en morgen 

 

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 

K-l-o-k   stop-watch  zand-lo-per  sport-hor-lo-ge 

M-ei   wek-ker  keu-ken-klok  ei-er-wek-ker 

D-a-g   staart-klok  koe-koeks-klok ja-nu-a-ri 

N-a-ch-t  kerk-klok  reis-wek-ker  fe-bru-a-ri 

Uu-r    wij-zer  se-con-de 

J-aa-r   a-pril   pen-du-le 

M-aa-n-d  ju-ni   de-cem-ber 

T-ij-d   maan-dag  za-ter-dag 

M-aa-r-t  mi-nuut  gis-ter-en 

W-ee-k  wij-zer  no-vem-ber 

T-e-l    nieuw-jaar  hor-lo-ge 

Ee-uw    mor-gen  ok-to-ber 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De klok slaat.   Het is 5 uur 

De wekker tikt.  Het is half 2 

De wekker loopt af.        Het is kwart voor 11 

De klok slaat 3 keer. Het is kwart over 8 

Het is zondag. Het is januari 
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Het is avond. Het is morgen. 

Het is dag. De kookwekker loopt af. 

De kalender vertelt ons welke maand het is. 

De bellen zitten op de wekker en maken mij wakker. 

Ik kijk op mijn horloge om te zien hoe laat het is 

De gewichten hangen  onder de klok en moet ik soms ophijsen. 

De stationsklok hangt bij het station, zo zie ik wanneer de trein vertrekt 

De zandloper loopt leeg, het ei is klaar. 

De koekoeksklok zegt negen keer koekoek. 

Het horloge heb ik om mijn pols gedaan. 

De wijzer gaat steeds verder vooruit 

In mijn agenda schrijf ik wat ik allemaal moet doen 

Op de kalender kan ik zien wie er jarig is 

In de maand juni begint de zomer en kan het lekker weer zijn 

In de maand december zijn er veel feesten en kan het koud zijn 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Fruit klok ogen water 

Dorst bessen klepel visite 

Huilen wekker glas beter 

Dag pyjama sap bloemen 

Nacht honger melk tandarts 

Hoesten buikpijn wijzers potje 

Klepel bed sinaasappel verkouden 

Zwaailicht koekoek zalf ontstoken 

Krukken pleister adres handdoek 

Verband schaafwond dag afzender 

 

 Welk woord ontbreekt 

Klok   Pendule  Torenklok  Kerkklok 

   Pendule  Torenklok  Kerkklok  

 

Zandloper  November   Juli   Kookwekker 

Zandloper  November      Kookwekker 

 

Stopwatch  September  Maart   Juni 

Stopwatch     Maart   Juni 

 

Horloge  Klok   December  Staartklok 

Horloge  Klok   December   

 

Wijzer  Horloge  Kerkklok  Wekker 

   Horloge  Kerkklok  Wekker 

Uurwerk  Stopwatch  Vrijdag   Zaterdag 

Uurwerk     Vrijdag   Zaterdag 
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 Hetzelfde woord in twee zinnen 

De kalender vertelt ons welke maand het is.  Het is de maand mei   

De postzegel is op de brief geplakt.  De brief ligt in de bus  

Het adres staat op de voorkant van de brief.  Het adres staat op de kaart 

De stationsklok hangt bij het station.  De trein stopt bij het station 

Het is avond.   De avond is donker 

De dag is lang   Het is dag. 

Het horloge heb ik om mijn pols   De pols is gebroken 

De wijzers zitten op de wekker.    De wekker loopt af 

De klepel hangt onder de klok. De gewichten hangen aan de                                                                         

klok    

 Nazeggen van een cijferreeks 

3412         9876                     5431                     6872 

4321         6754                    2531                    9632 

8963                3245               2147     7285                    

5252              5874   9216                     4235                      

6541  5432                    7546   3542                     

4862  1354                     9548   2541                     

6321  2334                     1475   8365 

 

Auditieve analyse 

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

K-l-o-k   stop-watch  zand-lo-per  sport-hor-lo-ge 

M-ei   wek-ker  keu-ken-klok  ei-er-wek-ker 

D-a-g   staart-klok  koe-koeks-klok ja-nu-a-ri 

N-a-ch-t  kerk-klok  reis-wek-ker  fe-bru-a-ri 

Uu-r    wij-zer  se-con-de 

J-aa-r   a-pril   pen-du-le 

M-aa-n-d  ju-ni   de-cem-ber 

T-ij-d   maan-dag  za-ter-dag 

M-aa-r-t  mi-nuut  gis-ter-en 

W-ee-k  wij-zer  no-vem-ber 

T-e-l    nieuw-jaar  hor-lo-ge 

Ee-uw    mor-gen  ok-to-ber 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? 

Het is al laat 

De zon komt op 

Het is maandag 

Ik moet naar school 

De klok wijst de tijd aan 

Morgen ben ik vrij 

Ik ga vroeg naar bed 

Een minuut duurt zestig tellen 
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 Reactiewoorden herkennen 

Wekker    klok  klepel  wekker  horloge  wekker   wijzers  pendule  wekker 

Dinsdag  maandag  woensdag  maandag  maandag  donderdag  vrijdag  maandag 

Januari  februari  maart  april  maart  mei  maart  maart  juni maart  juli 

 

 Reactieletters herkennen 

k   l   m   k   s   m   p   k   r   s 

m  s   k   s   p    r    k   p   s   l 

p   n    r   r   m   s    l    r    k  p 

k   s    m  p  s    m   l    k   r  m 

l     k    p   l   m   s   p   l     r   s 

 
 Dezelfde letter in een serie woorden horen 

stationsklok   stopwatch   wekker     

horloge   kookwekker  klok     

koekoeksklok  staartklok   keukenklok     

zandloper   kerkklok   klok     

maart   februari  maandag    

maart   april   mei    

juni   juli   augustus   

donderdag  vrijdag  dag   

middag  nacht   morgen 
 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Welke woorden rijmen op: 

Klok  Wekker  Nacht   Dag 

Mei   Uur   Week   Jaar 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Klok   Koekoeksklok  Januari  Mei 

Wekker  Horloge  Februari  Juni 

Keukenklok  Bel   Maart   April 

Kerkklok  Zandloper  November   Juli 

Kookwekker  Stopwatch  September  Maart 

Horloge  Klok   December  Juni 

 

 De langste zin 

De kalender vertelt ons welke maand het is.  De klok slaat.    

De postzegel is op de brief geplakt.  De wekker tikt.  

Het adres staat op de voorkant van de brief.  De wekker loopt af.  

De afzender staat achter op de brief.  De klok slaat 3 keer. 

De stationsklok hangt bij het station.  Het is zondag. 

De zandloper loopt leeg.   Het is donker 

De koekoeksklok zegt koekoek.   Het is dag. 

Het horloge heb ik om mijn pols   Het is 5 uur 
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De wijzers zitten op de wekker.    Het is half 2 

De klepel hangt onder de klok.    Het is kwart voor 11 

De gewichten hangen aan de klok    Het is de maand januari 

 

Auditieve discriminatie (Letterrups) 

 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Torenklok - klok – horloge 

Wekker - stopwatch – stationsklok 

Horloge - wekker – kerkklok 

Kerkklok - koekoeksklok - tijd – pendule 

Keukenklok - horloge – stopwatch 

Klok - zandloper – pendule 

Kookwekker - staartklok – kerkklok 

Reiswekker – januari – februari - maandag    

Maart – april – mei - dinsdag 

Juni – juli – augustus  

Donderdag – vrijdag – zaterdag - avond 

Dag – nacht – morgen – gisteren 

Maandag – dinsdag - woensdag 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Klok   tijd   november  

Torenklok  dag   kerkklok 

Pendule  jaar   wekker 

Zandloper  bel    juli    

Kookwekker  tik   maart 

Stopwatch  tak   klepel 

Horloge  week   uur 

Wijzer  tel   minuut 

Uurwerk     dag 

Vrijdag     mei 

 

 Alfabetisch principe 

Tijdens dit thema leer ik de volgende letters aan: 

K van klok 

T van tijd 

Uu van uur 

W van wekker 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De wijzers………   

De klok…… 

Op maandag……   



6 

 www.jufjanneke.nl 

Op woensdag…… 

Op zondag……   

Op zaterdag…… 

In de lente……   

In de zomer…… 

In de herfst……    

In de winter…… 

Op de kalender……   

Op je horloge…… 

Ik schrijf in mijn agenda op ………… 

Het is nu ………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Lente                        Zomer                      Herfst 

Winter                      Klokken  Winkels 

 

 Tegenstellingen 

De klok loopt  de klok staat stil 

De wekker tikt wel  de wekker tikt niet 

De pendule staat op de kast de pendule staat onder de kast 

De zandloper is leeg  de zandloper is vol 

De wekker klinkt hard  de wekker klinkt zacht 

De tijd gaat snel  de tijd gaat langzaam 

Ik kom snel uit mijn bed ik kom langzaam uit mijn bed 

Ik de zomer is het warm in de winter is het koud 

De wekker is klein  de staartklok is groot 

De kerkklok klinkt dichtbij de kerkklok klinkt veraf 

De touwen van de gewichten zijn lang de touwen zijn kort 

Het is al heel laat  het is nog heel vroeg 

Het deurtje van de klok is dicht het deurtje van de klok staat open 

 

 Goed of fout? 

De klok draag je om je arm.     Fout 

Een wekker tikt.      Goed  

In de herfst groeien de blaadjes aan de bomen.  Fout  

In de herfst zijn er veel paddenstoelen.   Goed 

In de zomer ga je schaatsen.    Fout  

In de lente komen de bladeren aan de bomen.  Goed  

In de zomer heb je een muts en een sjaal om.  Fout 
Een horloge is klein      Goed 

De klokkenmaker maakt een trui    Fout 

Een klok koop je in een klokkenwinkel   Goed 

’s Nachts schijnt de zon     Fout 

Overdag ga je naar school     Goed 
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 Raadseltjes 

Het hangt aan de muur en het tikt.   Klok  

Het loopt zonder benen     Klok   

Als het lekker weer is, hoef je het niet aan  Jas  

Als het twee uur is, zegt het twee keer koekoek  Koekoeksklok 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 

 

Hiervoor gebruik ik: 

 Woordveld maken 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Woorden op het digibord 

 

 

 


