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Auditieve oefeningen thema Olympische Spelen 
 

 

Auditieve synthese 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

Fak-kel   tri-bu-ne   e-re-po-di-um 

Wed-strijd   me-dai-lle   spel-re-gels 

Ring-en   sta-di-on   prijs-uit-rei-king 

Sport-en   kam-pi-oen   ver-lie-zen 

Win-naar   at-le-tiek   vol-ley-bal 

Be-ker    voet-bal-len   zwem-wed-strij-den 

Hock-ey   schoon-zwem-men  wiel-ren-nen 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

vl-a-g   g-ou-d   r-ing 

b-a-l   vl-a-m   b-e-l 

l-ij-n   f-ie-ts   p-aa-rd 

p-u-nt   sp-ee-r  b-oo-t 

st-i-ck   pr-ij-s   sp-e-l 

 

Auditieve analyse 

 

 Zinnen verdelen in woorden 

Ik win een prijs 

Ik speel met de bal 

De beker glimt erg 

De medaille is van goud 

Ik zwem in het water 

Ik hockey met een stick 

Ik speel voetbal met een bal 

Ik rijd erg hard met mijn fiets 

Ik win een prijs 

De zeilboot vaart erg snel 

Ik sta klaar voor de start 

De vlag wappert in de wind 

 

Auditief geheugen 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Ik win vast een prijs 

Ik doe goed mee met de wedstrijd 

Ik mag op het erepodium 

Iedereen zingt het volkslied 

Spelletjes moet je eerlijk doen 

De medaille is van zilver 
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Ik zwem in het zwembad 

Het stadion is helemaal vol 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Op de tribune zitten heel veel mensen 

De mensen komen uit allemaal verschillende landen 

De sporters doen hun best om de wedstrijd te winnen 

Als ze winnen, krijgen ze een medaille op het erepodium 

Er zijn veel verschillende sporten tijdens de Olympische Spelen 

Als je goed je best doet, wordt je misschien de kampioen 

De Olympische vlam brandt de hele tijd 

Bij elke sport horen andere spelregels 

 

 Nazeggen van vier getallen zonder relatie 

1 4 7 5   4 9 6 2       2 5 9 5  3 1 6 3  

3 8 6 4  1 5 3 6   3 8 7 2   2 8 6 7 

5 2 8 3  3 8 6 5  9 4 6 3  2 7 4 6 

2 5 3 7  2 6 4 8  4 6 5 8  2 8 6 3 

 

 Welk woord ontbreekt 

Noem eerst de drie woorden en haal er dan een weg: 

Goud  zilver  brons   medaille prijs  beker 

Sport  spel  regels   hockey volleybal voetbal 

Paard  bal  shuttle  fiets  water  boot 

Ringen  vlag  streep   stadion tribune landen 

Optocht orkest  voorstelling  atletiek zeilen  roeien 

 

Auditieve discriminatie 

 

 Rijmen 

Wat rijmt op: 

Goud   paard   spel   bal    

Fiets   streep   boot   vlag 

 

 Het langste woord 

Wat is het langste woord? 

Vlag   medaille  hockey  basketball 

Ringen   erepodium  landen   spelregels 

Paardrijden  paard   schoonzwemmen zwemmen 

Tribune  vlag   prijsuitreiking vlam 

Optocht  medaille  zwemmen  paardrijden 

Spelregels  vlag   kampioen  spel 
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 De langste zin 

Wat is de langste zin? 

Ik mag op het erepodium   Ik sport graag 

Ik kan goed voetballen   Wielrennen kan ik niet zo goed 

Ik zit op de tribune    In het stadion zijn heel veel mensen 

Je kunt ook verliezen van een ander Ik speel met de bal 

Ik zwem graag    Ik doe mee met een zwemwedstrijd 

Ik geef de kampioen een hand  Hij is de winnaar 

Ik roei heel snel    Op het stadion hangt de vlag   

 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Welk woord zeg ik het eerst, het laatst of in het midden? 

Medaille goud  zilver  stadion prijs  wedstrijd 

Brons  prijs  beker  basketball volleybal voetbal 

Sport  vlag  ringen  medaille kampioen winnen 

Stadion vlam  landen  winnen  verliezen erepodium 

Spel  regels  orkest  speerwerpen schermen wielrennen 

Optocht atletiek zwemmen surfen  zwemmen hardlopen 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Welke letter hoor je eerst, laatst of in het midden? 

Eerst   midden  laatst 

Vlam   goud   prijs 

Sport   bal   streep 

Tribune  win   speer 

Land   voet   zwem 

 

Auditief taalbegrip 

 

 Een zin langer maken 

Maak de zin af 

Ik sta op het erepodium omdat………………………… 

De vlag hangt ………………………………… 

Ik speel ……………………………………… 

Als ik voetbal dan ……………………………… 

Mijn lievelingssport is ………………………………………… 

Wielrennen doe je op ……………………………………………… 

Ik win een …………………………………………… 

Ik heb de wedstrijd …………………………………… 

De bal is ……………………………………… 

De kleur van mijn medaille is ……………………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Sport   spel   landen 
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 Tegenstellingen 

Ik ren niet zacht maar ……………………………… 

De finish is niet dichtbij maar ………………………………………… 

Het water is niet zout maar ………………………………………… 

Het parcours is niet gevaarlijk maar ……………………………………………… 

De sporters zijn niet oud maar ……………………………………………… 

Ik fiets niet langzaam maar ………………………………………… 

De weg is niet breed maar …………………………………………… 

De sporter doet het niet goed maar ……………………………………………… 

Na het zwemmen ben ik niet droog maar ……………………………………………… 

Het tribunes zitten niet leeg maar …………………………………………… 

De wedstrijd is niet licht maar ………………………………………………… 

We kunnen niet makkelijk winnen maar ………………………………………………… 

Ik lig niet voor maar ……………………………………………… 

De weg is niet kort maar………………………… 

 

 Goed of fout? 

Met voetbal moet je goed kunnen koppen     Goed 

Voor wielrennen gebruik je een stick     Fout 

Bij zwemmen moet je goed kunnen duiken     Goed 

Voor speerwerpen moet je ver kunnen gooien    Goed 

Je staat op het erepodium als je verloren hebt    Fout 

Je kunt een wedstrijd winnen of verliezen    Goed 

Bij turnen moet je goed zijn in het bespelen van een instrument Fout 

Bij schoonzwemmen doen de zwemmers alles tegelijk   Goed 

 

 Raadseltjes 

Je kunt het winnen en het is van goud, zilver of brons    Medaille 

Je speelt het met een bal een stick en een doel                                         Hockey 

Het is rond en je kunt er tegenaan trappen     Bal 

Hoe heet een wedstrijd op de fiets?      Wielrennen 

Wat brandt tijdens de Olympische Spelen de hele tijd?   Vlam 

Je gebruikt het op het water en het is een plank met een zeil   Surfplank 

Het hoort bij de sport en je moet je er aan houden    Spelregels 

 

 

 


