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Auditieve oefeningen over thema trouwen 
 

 

Auditieve synthese 
 
 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

trou-wen  amb-te-naar   hand-te-ke-ning  

ring-en  cham-pag-ne   ring-kus-sen 

trouw-jurk  trouw-au-to   brui-lofts-feest 

bruids-taart  do-mi-nee   cor-sa-ge 

hart-jes  bruids-boe-ket  ca-deau-tjes 

strop-das  trouw-schoe-nen  hand-schoe-nen 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

p-a-k   r-i-ng 

f-ee-st  k-oe-ts 

h-oe-d   l-ie-f 

h-a-rt   j-u-rk 

bl-oe-m  bl-oe-m 

 

Auditief geheugen 
 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Ik vind jou lief 

Het is een mooie trouwjurk 

De sluier zit op het hoofd 

Er is een lange sleep achteraan 

De bruidegom draagt een pak 

De trouwauto is erg groot 

De feesttaart is erg hoog 

Ik draag mooie kleren 

We hebben een trouwkaart gehad 

De fotograaf maakt mooie foto’s 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De bruid geeft het jawoord aan de bruidegom 

De getuigen zetten een handtekening in het trouwboekje 

De dominee geeft de ringen aan het bruidspaar 

Iedereen heeft cadeautjes voor het bruidspaar meegenomen 

Boven op de feesttaart staat een bruidspaar 

Het bruidsboeket ziet er erg mooi uit 

De ringen liggen op het ringkussen te wachten 

De gasten zijn in de feestzaal aan het dansen 

De fotograaf maakt foto’s van de familieleden en het bruidspaar 

De champagne wordt in de glazen geschonken door de ober 
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 Welk woord ontbreekt 

Noem steeds de drie woorden achter elkaar en haal er daarna een weg. Laat de kinderen 

raden welk woord er weg is. 

 

trouwen – bruidsjurk – ringen  koets – auto – bruidsboeket 

handtekening – dominee – trouwzaal stropdas – hoed – pak 

sluier – sleep – trouwjurk   feest – cadeautjes – champagne 

trouwkaart – feest – trouwdatum  getuigen – corsage – familie 

gasten – bruidstaart – eten   bloemen – cadeau’s - champagne 

fotograaf – foto – familieprotret  trouwdienst – dominee - ringen 

 

Auditieve discriminatie 
 
 Reactiewoorden herkennen 

Taart – pak – taart – ringen – koets – taart – jurk – taart – taart – boeket 

Boeket – jurk – koets – auto – boeket – cadeaus – boeket – pak – boeket 

Jurk – pak – sluier – jurk – ringen – sleep – jurk – boeket – pak – jurk – jurk 

Ringen – hoed – bloem – cadeau – ringen – sleep – kleren – ringen – jurk – pak 

Pak – stropdas – pak – jurk – pak – pak – ringen – hoed – pak – boeket – auto – pak 

Ja – dienst – ja – lief – ja – pak – ja – jurk – ringen – ja – boeket – ja – ja 

 

 Rijmen 

Wat rijmt op: 

Taart 

Koets 

Hoed 

Feest 

Lief 

Das 

 

 Het langste woord 

trouwen – trouwjurk    ja – jawoord 

trouwauto – auto    handtekening – koets 

hoed – stropdas    sluier – bruidsboeket 

champagne – pak    trouwschoenen – feest 

gasten – handschoenen   hoed – ringkussen 

bruidsboeket – boeket   corsage – taart 

foto – fotograaf    trouwdienst – gast 

 

 De langste zin 

Er is feest  -  We zijn uitgenodigd op het trouwfeest 

Ik leg de trouwringen op het ringkussen  -  Ik doe de ring om 

De taart is lekker -  De taart is hoog en er staat een bruidspaar op 

Ik heb een corsage en een bruidsboeket  -  Ik geef een bloem 
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De trouwdienst is begonnen in de kerk  -  De dominee vertelt 

Ik zet een handtekening in het trouwboekje -  De bruidegom zegt ja 

Ik geef een cadeau  -  Het bruidspaar danst op het feest 

 

 Het eerste woord 

 Het laatste woord 

 Het middelste woord 

Trouwen – ringen – bruidspaar  Jurk – pak – hoed 

Jurk – sleep – sluier    Boeket – taart – corsage 

Ambtenaar – dominee – dienst  Ja – lief – samen 

Pak – hoed – schoenen   Sleep – handschoenen – ring 

Armband – tasje – boeket   Auto – foto – hoed 

Getuige – taart – dienst   Ring – kussen – feest 

Dans – muziek – champagne   Cadeau – strik – stropdas 

 

 de eerste letter     de middelste letter   de laatste letter   

Jurk    Pak    Koets 

Ring    Hoed    Foto 

Taart    Lief    Gast 

Feest    Boek    Sluier 

Schoen   Das    Auto 

 

Auditief taalbegrip 
 
 Een zin langer maken 

De bruidegom loopt 

De bruid gooit 

De gasten zijn aan het 

Ik geef de bruid een 

Ik krijg in de brievenbus een 

De feesttaart smaakt 

De trouwjurk lijkt op 

In het trouwboekje staat 

De dominee zegt 

In het glas zit 

Op de trouwkaart staat 

Het bruidsboeket is 

De fotograaf maakt 

Op het ringkussen liggen 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Feest     Bloemen 

Trouwen    Gebak 
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 Tegenstellingen 

De bruid heeft geen zwarte jurk maar een 

De taart is niet laag maar 

De trouwdienst duurt niet kort maar 

Het glas champagne is niet vol maar 

De fotograaf maakt niet weinig maar 

De sleep is niet lang maar 

De bruid is niet klein maar 

De boom voor het stadhuis is niet dun maar 

De auto is niet groot maar 

De vaas is niet leeg maar 

Het bruidspaar zegt niet nee maar 

 

 Goed of fout? 

De bruidegom zegt ja tegen de bruid    goed 

In het gemeentehuis is een preekstoel    fout 

Op het ringkussen ligt een armband    fout 

De getuige zet een handtekening      goed 

Ik geef een cadeautje aan de dominee    fout 

Ik doe de champagne in een bord     fout 

De bruidegom is een man      goed 

De bloemist maakt het bruidsboeket    goed 

 

 

 

 


