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Auditieve oefeningen bij thema Nederland 
 

Boek van de week: 

1; De koe die in de sloot viel 

2; Kamperen 

3;  

4;  

 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

vlag   prinses  koningin 

stok   molen   landschap 

klomp   oranje   boerderij 

prins   aardbei  hagelslag  

kaas   voetbal  Keukenhof 

drop   schaatsen  Koninginnedag 

snert   tulpen   stroopwafel 

leeuw   haring   voetbalelftal 

geld   koeien   klederdracht 

dijk   klompen  bollenveld 

 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Ik lust geen snert 

Stroopwafels vind ik lekker 

Ik hou van mooie tulpen 

De molenwieken draaien 

In het weiland staat een koe 

De boer heeft klompen aan 

Ik kan heel goed schaatsen 

Kaas vind ik erg lekker 

 

De vlag van Nederland is rood, wit en blauw 

In het museum staan veel Delfts blauwe borden 

De koeien staan in het weiland bij de boerderij 

Het draaiorgel speelt mooie liedjes in de stad 

De tulpen bloeien prachtig op het bollenveld 

Alle mensen zingen mee met het Wilhelmus  

Ik lust graag een boterham met hagelslag en pindakaas 

De vlaggen wapperen aan de huizen voor de Koningin 

Het Nederlands elftal speelt in de oranje kleur 
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Auditieve discriminatie 

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

Vlag   molen   hagelslag  voetbalelftal 

Snert   tulpen   draaimolen  Koninginnedag 

Drop   klompen  stroopwafel  waterwerken 

Koe   voetbal  Wilhelmus  vakantieland 

Tulp   haring   pindakaas 

Kaas   grachten  Nederland 

Geld   prinses  bollenveld 

Leeuw   dijken   klederdracht 

 

 Reactiewoorden herkennen (voorwerp passend bij thema) 

Koe – vlag – wolk – gras – koe – geld – koe – leeuw – rood – koe – koe – tulp – koe – vlag 

Vlag – koe – rood – vlag – gracht – kaas – drop – vlag – wit – vlag – blauw – vlag – oranje 

Kaas – koe- melk – vlag – rood – kaas – kaas – dijk – kaas – vlag – koe – leeuw – kaas – koe 

Tulp – kaas – vlag – wolk – tulp – kaas – leeuw – rood – tulp – koe – tulp – kaas – tulp – rood 

Snert – kaas – drop – snert – klomp – snert – rood – koe – snert – wolk – gras - snert 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op; 

Vlag   dijk   rood 

Koe   snert   wit 

Tulp   leeuw   blauw 

Kaas   klomp 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

 De langste zin 

Vlag – vlaggenstok  tulp – tulpenbol 

Kaasblokje – kaas  dijkbewaking – dijk 

Snert – erwtensoep  koe – weiland 

Snoeptrommel – drop vlaggenmast – vlag 

 

Ik lust snert   Ik lust absoluut geen erwtensoep 

Ik vind kaas lekker  Kaas kun je kopen in de supermarkt 

De molen draait hard door de wind  De molen draait 

De vlag hangt aan de vlaggenstok  De vlag wappert 

De draaimolen speelt mooie muziek Ik hoor een draaimolen 

De koe slaapt   De koe geeft melk op de boerderij 

Ik eet een dropje  In de snoeptrommel zitten veel dropjes 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord,  het laatste woord,  het middelste woord 

vlag    dropjes   oranje 

koningin   prins    prinses 

snert    pindakaas   hagelslag 
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koe    klompen   molen 

tulp    draaiorgel   Wilhelmus 

kaas    haring    voetbal 

Nederland   geld    klederdracht 

stroopwafel   molen    klomp  

bollenveld   tulp    oranje 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

koe    kaas    klomp 

haring    rood    voetbal 

snert    wit    kaas 

tulp    poes    molen 

leeuw    dijk    hagelslag 

 

 Alfabetisch principe 

De volgende letters worden aangeboden tijdens dit thema: 

N – Nederland 

V - Vakantie 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Ik lust graag…………………… 

Op vakantie ga ik naar …………………………… 

Ik vind tulpen …………………………………… 

De molen draait ………………………………… 

Klompen zijn…………………………………… 

Het draaiorgel speelt ……………………………………… 

De Koningin gaat ……………………………… 

Kaas is ………………………………… 

De vlag is …………………………………… 

Op een geldmunt staat ………………………………………… 

Het voetbalelftal ………………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Nederland   strand    eten 

Vakantie   landen    Koningshuis 

 

 Tegenstellingen 

Ik lust wel erwtensoep – ik lust …………………erwtensoep 

De kan is niet vol maar ………………………… 

Ik vind drop niet vies maar …………………………………… 

In Nederland is niet vaak warm maar ………………………………………… 

Ons land is niet groot maar …………………………………………… 

De grens is niet dicht maar ……………………………………… 

Het water in zee is niet zoet maar …………………………………… 
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Het voetbalteam is niet slecht maar ……………………………………… 

De zee is niet ver maar ………………………………………………… 

De Koningin is niet de jongste maar de …………………………………… 

In de zee zwemt niet weinig maar…………………………………………haring 

 

 Goed of fout? 

Nederland heeft een koning       Fout 

De Nederlandse vlag is oranje       Fout 

Prins Willem-Alexander wordt straks koning van Nederland   Goed 

In Nederland zijn veel molens       Goed 

Met Koninginnedag hangen de vlaggen uit      Goed 

Met voetbal is Nederland blauw gekleurd      Fout 

De zee smaakt zout                                         Goed 

 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

 

 Woorden schrijven in woordenboek en/of werkblad 

 Waar ga je heen op vakantie? Vakantieboekje maken. 

 

 


