Groep 1:
Klinkt het hetzelfde of anders? (geluiden uit de bouw)
Bam – boem
Bam- bom
Bam- bam
Boem- bom
Bom – bam
Bom- bom
Boem- boem
Pieuw – pauw
Plof- plaf
Pok – pok
Welk woord hoor je twee keer?
Hamer – moer – hamer
Huis- hok – hok
Moer- boor- moer
Boor- boor- huis
Steen- blok- blok
Raam- steen- raam
Deur- deur- geur
Wat is het eerste woord dat ik zeg?
Raam- huis- boor
Huis-steen- boor
Moer- steen- raam
Blok- hok-hamer
Spijker- boor- moer
Wat is het laatste woord dat ik zeg?
Deur- steen- raam
Spijker- hamer- boor
Steen- hamer- schroef
Moer- dak- huis
Raam- blok- steen
Nazeggen:
Ik woon in een huis
Het huis heeft een dak
Ik timmer met een hamer
Mijn vader is metselaar
Mijn huis is groot
De boer is thuis
Een boerderij is groot

De hond woont in een hok
Onzinwoorden (bouwgeluiden) nazeggen
Ietsiewietsiewou
Oenemoenemoen
Rikketikketik
Brommeldebrommeldebrom
Toktoktoktok
Wauwauwauwo
Zagezagezage
Grrrrrrrrrrom
Bzzzzzzzzzzzzzz
Brrrrrrrrrrrrrrrrrr
Bggggggggggggg
Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Reactiewoorden herkennen:
Hamer- spijker- boor- schroef- spijker- troffel- spijker- moer
Moer- hamer- moer- schroef- troffel- spijker- moer – moer – boor
Spijker – moer- troffel- boor – schroef – boor – hamer- boor

Groep 2:
Leg voor elk woord in een zin een blokje
Mijn vader is timmerman
Ik loop naar huis
In huis is het lekker warm
Mama kookt in de keuken
Ik speel op mijn eigen slaapkamer
Jet woont in een flat
Mark woont op de boerderij
Op de boerderij wonen allemaal dieren
Wat is het eerste woord in de zin?
Op het huis zit een dak
Boven op het dak staat een schoorsteen
Het huis heeft veel ramen
Boerderijen zijn vaak heel groot
Dieren wonen op de boerderij
Ik woon in een rijtjeshuis

Wat is het laatste woorde in de zin?
Vera woont in een bungalow
Op de zolder kun je fijn spelen
Naast ons wonen de buren
Timmeren doe je met een hamer
De metselaar metselt een muur

2 woorden samenvoegen tot een woord
Timmer- man
Bouw- werk
Graaf- machine
Pot-grond
Metsel-zand
Boor-machine
Cement –molen
Dak- pan
Dak-raam
Bouw-plaats
Lettergrepen samenvoegen
Tim-mer-man
Boer-de-rij
Krui-wa-gen
Ha-mer
Spij-ker
Trof-fel
Met-sel-zand
Za-gen
Met-se-laar
Lood-gie-ter
Klanken samenvoegen (plakken)
p-a-n
d-a-k
r-aa-m
d-eu-r
b-a-n-k
k-a-s-t
k-eu-k-e-n
b-e-l
t-a-f-e-l
b-a-d
k-a-m-e-r

Wat is het langste/ kortste word?
Boor- hamer
Timmeren- schroef
Huis- dakraam
Deur- bankstel
Keuken- raam
Zagen- huis
Bouw- boren
Wat is de langste/kortste zin?
Ik ga naar huis
Ik ga naar mijn eigen huis
Piet klimt op het dak
Zwarte piet is op het dak geklommen
De bel gaat
Mama staat in de keuken
Ik timmer
Ik speel op mijn kamer

In een flat wonen heel vele mensen
Ik woon in een huis

Objectivatie:
Wat het is langste woord?
Flat – boerderij
Vogel- muis
Hijskraan- boormachine
Dak- boerderij

