
Auditieve oefeningen Afrika 

Woordstukjes klappen(evt. op een trommel)                                                                                                                                                                                                                                    

Afrika 

tijger 

leeuw 

bomen 

olifant 

aap 

water 

regen 

zon 

krokodil 

nijlpaard 

trommel 

regendans 

masker 

vliegtuig 

safari 

foto 

fototoestel 

 

Waar of niet waar 

Een leeuw heeft strepen 

een giraf heeft een lange nek 

een zebra  is gevlekt 

het is warm in Afrika 

een olifant heeft een slurf 

een slang heeft poten 

olifanten klimmen in bomen 

in Afrika regent het heel veel 

een giraf kan vliegen 

 

Rijmen 

aap                                  haar                        huis 

zon                                  zand                        koud 

water                              boom                      bus 

leeuw                             dans 

paard                              bed 

bos                                  land 

 

 

 



 

Maak de zin af… 

een olifant is…….. 

in Afrika is het…… 

op de djembe maak ik……. 

als de zon schijnt……. 

een slang…… 

ik maak mooie….. 

er zijn heel veel……in Afrika 

Tegenstellingen 

Koud-warm  licht-donker  snel-langzaam  lang-kort  groot-klein  veel-weinig  mooi-lelijk  binnen-

buiten  zwart-wit  hoog-laag  droog-nat  jong-oud  samen-alleen  lekker-vies  dik-dun vuil-vies nat-

droog arm-rijk ziek-beter gezond-ongezond lang-kort ver-dichtbij in-uit dag-nacht wild-tamrustig) op-

onder diep-ondiep vroeg-laat aan-uit  

Auditief geheugen- nazeggen van cijfers 

5849     2241     4878     0781     5362     7728     8192     8846     3172     7945     3287    9481     8787      

7469     6326     7113     2672     4378     7773     2039     7564     6784     9786     5463    1738     2143 

Trefwoord herkennen in een reeks 

giraf-olifant-giraf-water-vogel 

warm-vliegtuig-vliegtuig-dieren-olifant 

vlees-kast-vlees-raam-bos 

poes-hond-paard-poes-neus 

krokodil-school-tafel-school-weg 

land-warm-koud-land-hond 

zebra-bus-zebra-land-auto 

koe-zebra-bed-huis-huis 

boom-stok-dier-stok-huis                                                                                                                                                                                                     

Klankgroepen samenvoegen                                                                                                                         

Hand-doek  huis-deur  was-hand  tuin-hek  deur-knop  bed-tijd  water-ijs  zomer-jas  vogel-nest  

kippen-ei  foto-toestel  auto-ruit  school-bord  fiets-bel  regen-bui  roei-boot  water-kraan  zwem-

broek  schommel-stoel sleutel-bos  brieven-bus  hotel-kamer  regen-wolk  water-fiets 

Rijm en kleur 

De bloemen in de tuin rijmen op  bruin 

op vakantie naar Spanje rijmt op  oranje 

de bezem met z’n steel rijmt op  geel 

kom nu maar gauw rijmt op  blauw 

ik teken een hart rijmt op  zwart 

lekker aardbeien met ijs rijmt op  grijs 

de vlam van de kaars rijmt op  paars 

kinderen klein, kinderen groot rijmt op  rood 

de stoel waarop je zit rijmt op  wit 



ik geef je een zoen rijmt op  groen 

in de boom groeit een kastanje rijmt op  oranje 

een man en een vrouw rijmt op  blauw 

win je een prijs rijmt op  grijs 

de kikker in de sloot rijmt op  rood 

een sok en een schoen rijmt op  groen 

veel stenen en puin rijmt op  bruin 

ik heb pijn in mijn keel rijmt op  geel 

klaar voor de start rijmt op  zwart 

ik zie iets raars rijmt op  paars 

van sport word je fit rijmt op  wit 

ik van en roep au rijmt op  blauw 

zee, strand en duin rijmt op  bruin 

niet weinig maar veel rijmt op  geel 

zeilen met een boot rijmt op  rood 

in de plas met mijn laars rijmt op  paars 

in mijn haar zit een klit rijmt op  wit 

Joost, daan en bart rijmt op  zwart 

eet een watermeloen rijmt op  groen 

een pinda is een noot rijmt op  rood 

bak broodjes van meel rijmt op  geel 

springen met een touw rijmt op  blauw 

mijn broertje heet Thijs dat rijmt op  grijs 


