
Blikvanger – werkbundel liplezen 

Vormingsdienst SIG vzw  Werkgroep Spraakafzien 

code: DZD 

nummer: 001 

 

 

Omschrijving van de opdracht: 

 

De therapeut zegt één van de drie zinnen.  

Duid aan welk zinsdeel je hebt gezien. 

 

 

 

1. De man gaat naar de dokter. 

De man maakt een uitstap. 

De man werkt in de glasfabriek. 

2. De kastdeur staat op een kier. 

De kastdeur staat helemaal open. 

De kastdeur kan niet meer gesloten worden. 

3. Frank blaast op zijn trompet. 

Frank blaast op zijn klarinet. 

Frank blaast het startsein. 

4. Mijn schrijfschrift is bijna vol. 

Mijn schrijfschrift is zoek geraakt. 

Mijn schrijfschrift is verdwenen. 

5. Joost neemt een pruim van de fruitschaal. 

Joost neemt een pen uit zijn pennenzak. 

Joost neemt een propje uit zijn jaszak. 

6. Op het marktplein staat ook een fruitkraam. 

Op het marktplein stond een nieuw kraam. 

Op het marktplein staat een bloemenkraam. 

7. In de herfst is het vaak guur weer. 

In de herfst is het vaak koud en kil. 

In de herfst is het weer koud en kil. 

8. Er valt een blauwe inktvlek op mijn schrift. 

Er valt een dood insect op mijn schrift. 

Er valt een potloodpunt op mijn schrift. 

9. De jongens liepen naar het grasveld om hun vlieger op te laten. 

De jongens renden naar het veld om hun vlieger op te laten. 

De jongens haasten zich naar het voetbalveld om hun vlieger op te laten. 

10. Op de torenklok van de Molenstraat kun je zien hoe laat het is. 

Op de torenklok in de Molenaarsweg kan je zien hoe laat het is. 

Op de torenklok bij de Molendreef kan je zien hoe laat het is. 

 



Blikvanger – werkbundel liplezen 

Vormingsdienst SIG vzw  Werkgroep Spraakafzien 

Blad voor de liplezer 

 

1. gaat naar de dokter 

maakt een uitstap 

werkt in een glasfabriek 

2. staat op een kier 

staat helemaal open 

kan niet meer gesloten worden 

3. op zijn trompet 

op zijn klarinet 

het startsein 

4. bijna vol 

zoek geraakt 

verdwenen 

5. pruim van de fruitschaal 

pen uit zijn pennenzak 

propje uit zijn jaszak 

6. staat ook een fruitkraam 

stond een nieuw kraam 

staat een bloemenkraam 

7. het vaak guur weer 

het vaak koud en kil 

het weer koud en kil 

8. blauwe inktvlek 

dood insect 

potloodpuntje 

9. liepen naar het grasveld 

renden naar het veld 

haasten zich naar het voetbalveld 

10. van de molenstraat kun 

in de molenaarsweg kan 

bij de molendreef kan 

 



Blikvanger – werkbundel liplezen 

Vormingsdienst SIG vzw  Werkgroep Spraakafzien 

code: DZD 

nummer: 002 

 

 

Omschrijving van de opdracht: 

 

De therapeut zegt één van de twee zinnen.  

Duid aan welk zinsdeel je hebt gezien. 

 

 

 

1. We komen zaterdag naar je toe. 

We komen zaterdag op bezoek. 

2. De auto moet maandag naar de garage. 

De auto moet maandag naar de carwash. 

3. Henk werkte elke maandag aan zijn taallessen. 

Henk werkte iedere dag aan zijn taallessen. 

4. De knecht draagt een emmer naar de stal. 

De knecht droeg de emmers naar de stal. 

5. De baas zet de platen op de werkplaats. 

De baas bestelde een plaat op de werkplaats. 

6. Ze liepen luidruchtig de keuken in om hun handen te wassen. 

Ze riepen luid en liepen de keuken in om hun handen te wassen. 

7. De inwoners schrokken als de Spanjaarden voor de stad verschenen. 

De inwoners schrokken als de Spanjaarden in hun dorp verschenen. 

8. Toen de politie er aankwam, gingen de jongens er haastig vandoor. 

Toen de politie er aankwam, gingen de jongeren er snel vandoor. 

9. Er wordt een onderzoek ingesteld om de oorzaak van de ramp te achterhalen. 

Er werd een onderzoek bevolen om de oorzaak van de ramp te achterhalen. 

10. Hij nam plaats aan een tafeltje bij het raam dicht bij de deur. 

Hij nam plaats aan de tafel dicht bij het raam en de deur. 

11. Wie is die heer met de zwarte baard? 

Wie is die heer met het lange haar? 

12. Mijn broer fietst elke morgen 10 km in weer en wind naar zijn werk. 

Mijn broer rijdt ‘s morgens 10 km in weer en wind naar zijn werk. 

13. Hij had er met zijn moeder over gesproken om te horen wat zij ervan dacht. 

Hij had al gesproken met zijn moeder om te horen wat zij ervan dacht. 

14. De tuin was met een heel dikke laag sneeuw bedekt. 

De tuin was met een dikke sneeuwlaag bedekt. 

15. Ook wordt er met man en macht gewerkt aan de verbetering van ons wegennet. 

Ook wordt er met man en macht gewerkt aan de uitbreiding van het wegennet. 

 



Blikvanger – werkbundel liplezen 

Vormingsdienst SIG vzw  Werkgroep Spraakafzien 

Blad voor de liplezer 

 

1. naar je toe 

op bezoek 

2. naar de garage 

naar de carwash 

3. elke maandag 

iedere dag 

4. draagt een emmer 

droeg de emmers 

5. zet de platen 

bestelde een plaat 

6. ze liepen luidruchtig 

ze riepen luid en liepen 

7. voor de stad 

in hun dorp 

8. de jongens er haastig vandoor 

de jongeren er snel vandoor 

9. er wordt een onderzoek ingesteld 

er werd een onderzoek bevolen 

10. bij het raam dicht bij de deur 

dicht bij het raam en de deur 

11. de zwarte baard 

het lange haar 

12. fietst elke morgen 

rijdt ’s morgens 

13. er met zijn moeder over gesproken 

al gesproken met zijn moeder 

14. heel dikke laag sneeuw 

een dikke sneeuwlaag 

15. de verbetering van ons wegennet 

de uitbreiding van het wegennet 

 


