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Auditieve oefeningen  
 

Boek van de week: 

1; Voetbal 

2; Beroemd 

3;  

 

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 hoe het verhaal zou kunnen gaan of wat er in het 

boek zal staan? 

 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

Team                 keeper                      scheidsrechter 

Fan                    trainer                      voetballen 

Doel                   publiek                      scorebord 

Bal                     beker                       grensrechter           

Shirt                   stadion  toegangskaartje 

Broek                 logo   penalty 

Schoen              KNVB   voorzitter 

Fluit                   sokken   voetbalschoenen 

Vlag                   schema  trainingspak 

Kaart                  speler   voetballer 

Rood                  doelpunt  verzorger 

Geel                   toernooi  kleedkamer 

Veld   wedstrijd  tribune 

Doel   doelpunt  voetbalteams 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Het team wint de beker. 

De speler schopt tegen de bal. 

Het publiek juicht. 

Het publiek zwaait met vlaggen. 

Een supporter slaat op de trommel. 
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De speler krijgt een gele kaart. 

De speler krijgt een rode kaart. 

De veter van de speler is los. 

De wedstrijd is erg spannend. 

In het stadion is heel veel lawaai. 

De scheidsrechter fluit voor een fout. 

De keeper vangt de bal. 

De grensrechter zwaait met zijn vlag. 

 

Op het voetbalveld staan twee teams klaar voor de foto. 

De scheidsrechter fluit om te beginnen. 

De trainer zit aan de zijkant en roept hard. 

De veter van de voetbalschoenen is losgegaan. 

Het publiek zit op de tribunes hard te juichen. 

Het speler kopt de bal hard in de hoek van het doel. 

De scheidsrechter fluit af voor buitenspel. 

Een voetballer mag de bal niet met de handen aanraken. 

Er zijn heel veel damesteams die ook voetbal spelen. 

De voetballer is geblesseerd en wordt gemasseerd. 

De verzorger zorgt dat iedereen genoeg te drinken heeft. 

De keeper houdt deze keer heel veel ballen tegen. 

Het team van SC Heerenveen heeft een goede trainer 

 

 Welk woord is hetzelfde? 

Team                 keeper                       keeper 

Fan                    fan                             voetballen 

Doel                   scorebord                  scorebord 

Grensrechter     beker                         grensrechter           

Stadion              stadion                      schoen 

KNVB                 logo                            KNVB 

Fluit                   sokken                       sokken                   

Kaart                 kaart                          speler 

 

 Hetzelfde woord in twee zinnen 

Het team komt het veld op.                     De scheidsrechter loopt in het veld. 

De wedstrijd begint.                                De wedstrijd is afgelopen. 

Het elftal speelt een wedstrijd.               Het elftal staat in het veld. 

De speler valt.                                          De speler maakt een doelpunt. 

De grensrechter zwaait met zijn vlag.      De grensrechter houdt de vlag op de rug. 

Het publiek zwaait met vlaggen.               Het publiek juicht. 

Een supporter slaat op zijn trommel.        Een supporter zwaait met zijn vlag. 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Mat               paard          pen          boek 

Schrift          deur             krijt        juf 
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Kring            verf             tijd            blok 

Raam          pot               zand        geld 

Kwast         fles              bel           tas 

 

Tafel            jarig                papier              puzzel 

Lotto            meester          schrijven          kinderen 

Lezen          vissen              lokaal               telefoon 

Zandbak      bouwhoek        schoolbord        weegschaal 

Potlood        bureau            prikpen              traktatie 

 

 Welk woord ontbreekt 

Doel  publiek  scorebord  sokken 

Doel                                               scorebord              sokken 

 

Bal                 beker                       grensrechter          scheidsrechter        

Bal                 beker                                                        scheidsrechter    

     

Shirt             stadion                     schoen                   kaart 

Shirt             stadion                     schoen                   

 

Broek             logo                          trainer  schoen 

                      logo                          trainer  schoen 

 

Fluit              sokken                       vlag                shirt                    

Fluit              sokken                                              shirt       

 

 Nazeggen van voetbaluitslagen 

2  – 0  3 – 4  5 – 3    0 – 0  3 – 2 

5  - 2  6 – 3  2 – 4  1 – 2  1 – 0 

7 – 4  2 – 6  2 – 3  3 – 0  1 – 1 

2 – 1  2 – 2  1 – 3  3 – 3  1 – 6 

2 – 5  1 – 4  4 – 0  4 – 1  4 - 4 

 

Auditieve discriminatie 

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

Team                 keeper                      scheidsrechter 

Fan                    trainer                      voetballen 

Doel                   publiek                      scorebord 

Bal                     beker                       grensrechter           

Shirt                   stadion  toegangskaartje 

Broek                 logo   penalty 

Schoen              KNVB   voorzitter 

Fluit                   sokken   voetbalschoenen 

Vlag                   schema  trainingspak 

Kaart                  speler   voetballer 
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Rood                  doelpunt  verzorger 

Geel                   toernooi  kleedkamer 

Veld   wedstrijd  tribune 

Doel   doelpunt  voetbalteams 

 

 Hoeveel woorden zitten er in de zin? 

Het team komt het veld op. 

De scheidsrechter gooit de munt op. 

De wedstrijd begint. 

Het elftal speelt een wedstrijd. 

Nederland maakt een doelpunt. 

De keeper staat in het doel. 

Het elftal staat in het veld. 

De keeper laat geen bal door. 

De speler valt. 

De scheidsrechter blaast op zijn fluit. 

De grensrechter zwaait met zijn vlag. 

 

 Reactiewoorden herkennen; steek je hand op als je het woord hoort 

Speler  keeper  speler  scheidsrechter  grensrechter  speler  trainer  speler  fan 

Kaart  sok  broek  fluit  broek   schoen  broek   fan  keeper  broek   trainer  broek 

Speler  beker  vlag  beker  shirt  stadion  beker   logo  beker   team  doelpunt  beker  

Fluit  bal  fluit  voetbal  speler  fluit  logo  fluit  fluit  bal  doel  bal  stadion fluit 

 

 Reactieletters herkennen 

g    r    s    t    p    l    g    m    b    g 

n   s    l    oo    s    m    p    s    t    g 

k    l    p    s    aa    p    n    g    p    ee 

oo    ee    aa    ie    oo    a   i    oo    oe    ui 

e     i    k   m    g    m    r    t    i    au   m 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Rood       geel      sok  bal  fluit  kaart 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Team             scheidsrechter          Grensrechter       vlag 

Fan                trainer                        Sok                     voetballen 

Publiek           bal                             Beker                  fluit 

Schema         kaart                          Toernooi             shirt 

Broek            doelpunt                     Logo                   bal 

Scorebord     schoen                       Doel                   doelpunt 

 

 De langste zin 

Het team komt het veld op.                           De wedstrijd begint. 

De speler valt.                                               De scheidsrechter gooit de munt op. 
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Het elftal staat in het veld.                             De grensrechter vlagt. 

Zijn veter is los.                                             Het elftal speelt een wedstrijd. 

De scheidsrechter blaast op zijn fluit.           Hij krijgt een gele kaart. 

Hij zwaait met zijn vlag.                                 De speler schopt hard tegen de bal. 

De speler krijgt een rode kaart.                     Het publiek juicht. 

Het publiek zwaait met vlaggen.                   Ze winnen de beker. 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Team                 keeper                       scheidsrechter 

Fan                    trainer                        voetballen 

Doel                   publiek                        scorebord 

Bal                     beker                          grensrechter           

Shirt                   stadion                       schoen 

Broek                logo                            KNVB 

Fluit                   sokken                        vlag                   

Schema             kaart                          speler 

Rood                  doelpunt                    geel   

Geel                   toernooi   kleedkamer 

Veld   wedstrijd   tribune 

Doel   doelpunt   voetbalteams 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Team                 keeper                       scheidsrechter 

Fan                    trainer                        voetballen 

Doel                   publiek                        scorebord 

Bal                     beker                          grensrechter           

Shirt                   stadion                       schoen 

Broek                 logo                            KNVB 

Fluit                   sokken                        vlag                   

Schema             kaart                          speler 

Rood                  doelpunt                    geel                   

 

 Alfabetisch principe 

Bij dit thema leer ik de volgende letters aan: 

V; voetbal, vlag 

B; bal, broek 

S; shirt, score, speler, sok, stadion, scheidsrechter 

F; fluit 

T; team, trainer, toernooi 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De speler rent naar …………………………                            

Deze supporter gaat ………………………………… 
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De scheidrechter fluit  …………………………                 

Het team wint ………… 

Het publiek ……………… 

De wedstrijd is erg ……………………… 

De grensrechter roept ……………………………… 

De keeper probeert ………………………………… 

De beker is voor ……………………………… 

Het voetbalteam is erg ……………………………… 

Op het scorebord staat………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Sport    voetbal   ballen 

 

 Tegenstellingen 

De bal is niet vierkant maar ……………………………… 

Het stadion is niet leeg maar …………………………………… 

De voetbalspeler is niet groot maar ……………………………… 

De bal is niet hard maar ……………………………… 

Het is niet koud maar …………………………………… 

De koffie is niet lekker maar ……………………………… 

Het toernooi is net dichtbij maar ………………………………… 

De sporttas is niet licht maar ………………………………… 

De beker is niet klein maar ……………………………………… 

De wedstrijd wordt niet gespeeld in het donker maar in het …………………………………… 

De keeper verwacht de bal niet rechts maar ……………………………………. 

De bal is niet voor maar ……………………………………………in het veld 

De voetballer kopt niet laag maar ………………………………………… 

De scheidrechter vindt het niet fout maar ……………………………………………… 

Dat spel is niet ongevaarlijk maar …………………………………………………… 

De veter is niet vast maar ………………………………… 

De voetballers zijn na de wedstrijd niet schoon maar ……………………………. 

De wedstrijd is niet laat maar ………………………………………… 

Hij is niet de oudste maar de  ………………………………………………. 

 

 Goed of fout? 

De keeper houdt de bal tegen.                                               Goed 

De scheidsrechter blaast op zijn fluit.                                    Goed 

De scheidsrechter fluit op zijn schoen.                                   Fout 

De speler krijgt een oranje kaart.                                            Fout 

De keeper staat in het doel.                                                   Goed 

De voetballer zwemt.                                                              Fout 

De supporter juicht.                                                                Goed 

De voetballer slaat tegen de bal.                                            Fout 
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Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

 

In een bak onder het taalkastje liggen de volgende opdrachten: 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Werkboekje over voetbal 

 De kinderen mogen het voetbalveld tekenen en er dingen bijschrijven 

 


