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Auditieve oefeningen bij thema wat vliegt daar??? 

Auditieve synthese 
• Lettergrepen samenvoegen tot een woord 
• Letters samenvoegen tot een woord 

vlieg vliegtuig helikopter 
lucht wolken zweefvliegtuig 
raam motor propeller 
zon vogel luchtballon 
maan piloot deltavlieger 
bij raket luchthaven 
wolk cockpit verkeerstoren 
ster zweven parachute 

Auditief geheugen 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De bij vliegt in de lucht 
In de lucht zijn veel wolken 
De piloot zit in de cockpit 
Op de luchthaven is het druk 
De vliegtuigen landen en stijgen 
De vogels vliegen naar het zuiden 

Het zweefvliegtuig zweeft boven de wolken door de lucht 
Op de luchthaven staan erg veel vliegtuigen te wachten 
De piloot wacht tot de verkeerstoren zegt dat hij weg mag 
In het vliegtuig zitten heel veel mensen 
De helikopter kijkt of er files zijn op de weg 
De raket wordt afgeschoten naar de ruimte 

Auditieve discriminatie 
• Reactiewoorden herkennen 
piloot – vliegtuig – piloot – wolk – ster – piloot – verkeerstoren – piloot – zweven 
bij – korf – honing – bij- vliegen – bij – bloemen – wesp – bij – honingraat – bij 
luchtballon – lucht – luchtballon – wolk – mandje- luchtballon – ster – gras 
cockpit – vliegtuig – cockpit – piloot – cockpit – wolken – zon – cockpit – lucht – maan 
raket – lucht – raket – astronaut – zon – planeet – raket – helm – raket – wolk – raket 

• Rijmen 
ster lucht zon maan vlieg 
bij mand raket toren bloem
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• Het langste woord 
ster sterrenkijker luchtballon mand 
bij bijenkorf parachute zweven 
piloot luchthaven vliegtuigtrap raam 
wolk regenwolk stewardess steward 
vliegtuig helikopter verkeerstoren vliegtuig 
wolk straaljager astronaut raket 

• De langste zin 
Ik vlieg omhoog Ik vlieg omhoog naar de wolken 
De bij vliegt De bijenkorf is vol bijen 
De piloot zit in het vliegtuig De stewardess wacht op alle mensen die meevliegen 
Het is druk De verkeerstoren ziet heel veel vliegtuigen 
Ik zie een ster Ik zie met mijn sterrenkijker een ster 
De helikopter vliegt De helikopter vliegt boven de stad 

• Het eerste woord - het laatste woord - het middelste woord 

ster piloot wolk raam zweven vliegtuig 
wolk druk toren helikopter vliegtuig raket 
astronaut piloot steward stewardess raket luchtballon 
straaljager zweven vliegtuig maan wolk ster 
bij bloem honing mand luchtballon gras 
landingsbaan piloot vliegtuig dalen stijgen stilstaan 
druk vliegtuig rustig bij wesp vlieg 

• De eerste letter - de laatste letter - de middelste letter 

ster wesp mand steward 
wolk toren gras astronaut 
maan raam vol hoog 
luchtballon zweven raket bloem 
regen ballon vlieg helikopter 
vliegtuig astronaut raket zweefvliegtuig 
bij piloot bloem parachute 

Auditief taalbegrip 
• Een zin langer maken 

De piloot zit …………………… 
Het vliegtuig vliegt ……………………… 
Aan de parachute hangt ……………………………… 
Op de luchthaven is ……………………………………… 
In de raket ……………………………………… 
De helikopter …………………………………………



www.jufjanneke.nl 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

vliegen lucht 
insecten ballonnen 
luchthaven vakantie 

• Tegenstellingen 

Het vliegtuig vliegt niet hoog maar …………………… 
De luchtballon gaat niet snel maar …………………………. 
De piloot zit niet achterin maar ………………………………. het vliegtuig 
Het toestel is niet vol maar …………………………………… 
De helikopter gaat niet dalen maar …………………………………….. 
In de ruimte is het niet licht maar …………………………………… 
De stewardess heeft het niet rustig maar ………………………………… 
De helikopter heeft niet weinig maar ………………………………………..lawaai 
Ik loop de trap niet op maar …………………….. 
De maan is niet dichtbij maar ……………………………… 
De straaljager vliegt niet langzaam maar ……………………………… 
De piloot stijgt niet op maar gaat ……………………………………… 

• Goed of fout? 

De piloot deelt de koffie uit in het vliegtuig fout 
De helikopter landt op het gras goed 
De stewardess zit achter de stuurknuppel fout 
Op de luchthaven staan veel vliegtuigen goed 
De raket vliegt de ruimte in goed 
De astronaut bestuurt een zweefvliegtuig fout 
Onder de luchtballon hangt een mandje goed 
Een vliegtuig heeft een motor goed 
Een zweefvliegtuig heeft een motor fout


