Auditieve oefeningen thema Olympische winterspelen
Boek van de week:
1;
2;
3;
4;

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 wat er op de achterkant zou kunnen staan?
 Wat staat er op de rug van het boek

Taalbewustzijn:
Auditieve synthese
(Henk Hak en Piet Plak)
 Lettergrepen samenvoegen tot een woord
 Letters samenvoegen tot een woord
Schaats
ijs-baan
ijs-hock-ey
Vlag
ring-en
me-dai-lles
Vlam
pu-bliek
bob-slee-en
Stick
cur-ling
ro-del-en
Puck
wed-strijd ijs-dans-en
Ski’s
skie-en
ski-stok-ken

ijs-hock-ey-schaats
e-re-po-di-um
schans-spring-en
sta-di-on
short-track
bi-at-lon

Auditief geheugen (Pipa Papagaai)
 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden
 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden
Ik schaats op het ijs
Het gaat heel erg hard
Ik ben de winnaar
Het ijs is erg koud en hard
De ski’s gaan snel over de sneeuw
De wedstrijden zijn in het stadion
De winnaars staan op het podium
In het stadion is veel publiek
De wedstrijd is erg spannend
Het publiek applaudisseert voor de winnaars op het podium
In het ijsstadion zijn wedstrijden kunstschaatsen
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De bobslee gaat hard over de bobsleebaan
De puck van het ijshockeyteam zit in het doel
De wedstrijd van het shorttrackteam is erg spannend
Bij het schansspringen kwam de springer erg ver
Op het erepodium krijgen de winnaars hun medailles
Het volkslied wordt gespeeld van het land van de winnende sporter
Bij de ijshockeywedstrijd wordt fanatiek gespeeld
Auditieve discriminatie
 Woordstukjes: Hoeveel lettergrepen heeft
Schaats
ijsbaan
ijshockey
Vlag
ringen
medailles
Vlam
publiek
bobsleeën
Stick
curling
rodelen
Puck
wedstrijd
ijsdansen
Ski’s
skiën
skistokken

dit woord? (Ko Klapper)
ijshockeyschaats
erepodium
schansspringen
stadion
shorttrack
biatlon

 Reactiewoorden herkennen
IJsbaan ski publiek ijsbaan curling ijsbaan stadion ijsbaan ijsbaan
Puck ringen vlag ringen stadion erepodium ringen medailles vlam ringen
Schaats stadion publiek schaats schaats winnen schaats medaille erepodium
IJs sneeuw ijs ijs schaats ski’s ijs wedstrijd ijs sneeuw schaats ijs
Schaatspak schaats ijs schaatspak muts ijs schaatspak sneeuw schaatspak
 Rijmen (Ria Rijm)
Bedenk rijmwoorden op:
IJs
vlag

ijsbaan

ski

 Het langste woord (Lange Slang)
IJs
ijsbaan
Curling
vlag
Ringen
puck
Stick
ijsdansen
Vlam
wedstrijd


De langste zin
Hij schaatst.
Hij slaat tegen de puck.
Ze spelen het volkslied.
Het ijs is hard.
Hij is de winnaar.
Hij danst.
Ik heb gewonnen

shorttrack
ski
schansspringen
sporter
erepodium

ringen

schaats
skiën
slee
ijshockeyschaats
podium

Hij schaatst rondjes.
Hij slaat.
Ze zingen samen het volkslied.
De sneeuw is zacht en wit.
Hij wint.
Hij is aan het ijsdansen.
Op de ski’s ging ik heel snel
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(Letterrups)
 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord
Schaats – ijs – ijsbaan
stadion – skipiste – ski’s
Skistok – skipiste – ski’s
vlag – vlam – ringen
Podium – winnaar – publiek
ijsdansen – kunstschaatsen – ijs
Volkslied – winnen – medaille
puck – schaats – stick
Bobslee – sneeuw – hard
rodelen – slee – sneeuw
Shorttrack – schaats – snel
skischans – ski’s - ver
 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter
Schaats
rood
puck
Vlag
geel
vlam
Medaille
wit
vlag
Bobslee
baan
ijsbaan
Rodelen
win
winnaar
IJshockey
koud
bobslee
 Alfabetisch principe
De volgende letters staan centraal:
S; schaatsen, ski, shorttrack, skischans
W; winnen, wedstrijd, winnaar
O; Olympische spelen
Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past)
 Een zin langer maken
Hij schaatst……
Hij wint een medaille met …………
Hij slaat tegen ………
Het ijs is ……
De sneeuw is ……
Op het ijs schaats een………………
Van de skischans komt een ……………………
Ik maak een slalom op de …………………………
Ik schaats tegen ……………………………
Op het erepodium staan ………………………………………
Ik spring snel in de bobslee om ……………………………
Bij shorttrack schaatsen ze heel………………………………
 Woorden noemen bij een bepaalde categorie
Sneeuw
Kleuren
IJs
Wintersport
Sporten Olympische Winterspelen
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 Tegenstellingen
Het ijs is niet zacht maar ……………………
De sneeuw is niet hard maar ………………………
Ik schaats niet langzaam maar ……………………………
Buiten is het niet warm maar ……………………………
De sneeuw is niet zwart maar ………………………………
Die mevrouw is geen verliezer maar……………………………
Bij het rodelen gaat het niet langzaam maar……………………………
De skischans is niet laag maar ………………………………
Ski’s zijn niet kort maar……………………………
De bergen zijn niet laag maar …………………………………
De skipiste is niet vlak maar …………………………
De medaille is niet lelijk maar ………………………………
De skiër is niet boven maar …………………………………
Het is buiten niet licht maar ………………………
De skipiste is niet smal maar …………………………
Op de skipiste is het niet ongevaarlijk maar ……………………………
De sporter is niet oud maar ………………………………
 Goed of fout?
Het ijs is hard.
De sneeuw is zwart.
Op het erepodium krijgen ze geen medaille.
De sneeuw is zacht.
Ik schaats in de sneeuw.
Het ijs is koud.
Ik schaats op het ijs.

Goed
Fout
Fout
Goed
Fout
Goed
Goed

 Raadseltjes
Het is wit en het valt uit de lucht (sneeuw)
Het is hard en koud en je kan er op schaatsen (ijs)
Je kan er op sleeën (sneeuw)
Ze spelen een lied voor de winnaar (volkslied)
De winnaar krijgt een voorwerp (medaille)

Functies geschreven taal (mijnheer en mevrouw Schrijver)
Woorden naschrijven van het woordenboek en de woordkaarten die bij het thema
passen.
Boeken die bij het thema passen bekijken.
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Gebruik het volgende versje:
Ik vind het fijn
Om op het ijs zijn.
Schaatsen bind ik onder
Ik kan niet zonder.
Dan ga ik schaatsen.
En ik ga mij haasten.
Dan ga ik beginnen.
Want ik wil winnen.
Hier kun je ook een letter in de zinnen gaan zoeken; Zoek de letter s.
De kinderen kunnen ook een tekening bij het versje maken en het versje uit het hoofd
leren.
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