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Auditieve oefeningen over het weer 
 

Boek van de week: 

1; Boris en de paraplu 

2; Het weer  

3;  

4;  

 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

zon    regen   motregen  temperatuur  

koud   laarzen  regenjas  thermometer  

warm   donker   zomerjas  regenmeter 

wolk   winter   winterjas  weersvoorspelling 

nat    zomer   regenboog  regendruppels 

grijs    lente   weerbericht  regenwolken 

geel    bewolkt  paraplu    

mist    onweer   windmolen    

ster   donder   sneeuwbuien 

hard    bliksem  bliksemflits    

zacht   hagel   hagelbui    

bui   plassen  bibberen 

maan   orkaan   zonneschijn 

licht   druppel  zonnebril 

lucht   sneeuwvlok  donderwolk 

jas   hagel    

wind   stortbui 

storm   schaduw 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

De zon is warm     Het regent heel hard 

De wolk is blauw     Wij worden erg nat 

De lucht is grijs    In de zomer is het warm 

 

De zon schijnt lekker warm   Het waait heel hard 

Grijze wolken hangen in de lucht  Buiten onweert het heel hard 

Ik trek mijn zomerjas aan.   Het is buiten heel erg koud 

De wind waait de bladeren weg   Alles wordt nat van de regen 

Heb je een nieuwe regenjas?   Het is maar 10 graden buiten 
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 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 

Trek je laarzen aan als je naar buiten gaat 

De vogels vliegen naar een warm land 

Als de zon schijnt trek ik mijn zomerjas aan 

Bij regenweer blijf ik lekker binnen 

Ik kan buiten niet veel zien want het is mistig 

De lucht is vandaag mooi blauw 

Ik vind onweer helemaal niet leuk 

Mijn winterjas trek ik aan als het koud is 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

wolk   geel   jas  wind 

paraplu warm  lente  sneeuw 

grijs  zomer  licht  laars 

blauw  koud  mist  zon 

wind  wolk  lucht  geel 

 

Auditieve discriminatie 

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

droog   regen   motregen  temperatuur  

koud   laarzen  regenjas  thermometer  

wit   donker   zomerjas  regenmeter 

warm   winter   winterjas  weersvoorspelling 

nat    zomer   regenboog  regendruppels 

grijs    lente   weerbericht  regenwolken 

geel    bewolkt  paraplu    

mist    onweer   windmolen    

ster   donder   sneeuwbuien 

hard    bliksem  bliksemflits    

zacht   hagel   hagelbui    

bui   plassen  bibberen 

maan   orkaan   zonneschijn 

licht   druppel  zonnebril 

lucht   sneeuwvlok  donderwolk 

jas   hagel    

wind   stortbui 

storm   schaduw 
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 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op: 

laars    blauw    mist 

wolk    maan    koud 

waaien   geel    grijs 

regen    zon    wind 

sneeuw  drup   jas 

boog   bui   vies 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

winterjas   geel    warm     

mist    regenjas   waaien 

paraplu   wind    stormen 

nat    laarzen   regenjas 

temperatuur  koud   zon 

warm   grijs   motregen 

donder  wind   zomerjas 

 

 De langste zin 

Trek je laarzen aan     Het regent 

Het stormt      Hou de paraplu maar goed vast 

Het waait      Het waait heel erg hard 

Het is lekker warm in de zomer  Het is warm 

Het regent     Trek je regenjas aan 

De zon schijnt    Het is lekker warm in de zomer 

De lucht is grijs    Het regent heel erg hard 

In de winter sneeuwt het   Het sneeuwt 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

wind   regen   storm   grijs   geel   blauw 

paraplu  laarzen  regen    bui   jas   koud 

winterjas  koud   sneeuw   laarzen  plas   paraplu 

zon   zomerjas  warm    dauw   storm   mist 

lente   zomer   herfst   regen   wind   regenbui 

koud   warm   zon    geel   grijs   blauw 

regen   laarzen  storm    jas   wolk   hagel 

 

 De eerste letter 

bui   storm   regen 

wind   regen   hagel 

jas   zon   grijs 

warm   geel   paraplu 

koud  laars  winter 
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 De laatste letter 

jas   zon   geel 

regen   zomer   paraplu 

laars   hard   licht 

koud   warm   mist 

wind   weer   wolk 

 

 De middelste letter 

 

koud   zon   geel 

veel   maan  jas 

das  vies  weer 

dauw  boog  wit 

 

 Alfabetisch principe 

Letters die worden aangeboden zijn: w – r  

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Het regent……     Het waait……………. 

De zon schijnt…………….   De storm……………… 

De lucht is……………….    Als de zon schijnt………………… 

De winterjas is…………………….   Als het sneeuwt…………………….. 

In de zomer…………………………   In de winter is……………………… 

De wolken zijn……………………   Als het regent…………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

onweer  seizoenen     zon   weer  

  

 Tegenstellingen 

Buiten is het niet warm maar………………… 

Het waait niet zacht maar ………………… 

De zon is niet koud maar………………… 

Er liggen niet weinig maar ……………………… sneeuw 

Het is niet licht maar…………………… 

De straat is niet nat maar…………………… 

De regenboog is niet klein maar …………………………. 

De regenmeter is niet leeg maar ……………………… 

Het regent niet veel maar……………………… 

Het hagelt niet zacht maar…………………. 

Het is buiten niet bewolkt maar …………………………………… 

De plas is niet klein maar ……………………………………… 

De zon is niet dichtbij maar………………………………………… 
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 Goed of fout? 

In de zomer sneeuwt het     fout 

Als de zon schijnt is het lekker warm   goed 

Het regent en ik blijf lekker droog   fout 

Als het koud is trek ik mijn winterjas aan   goed 

In de zomer speel je vaak buiten    goed 

Het is koud in de zomer     fout 

Het regent veel in de herfst    goed 

Onder een paraplu wordt je nat    fout 

 

 Raadseltjes 

Het hangt in de lucht en is rond en geel     zon 

Hieronder blijf je droog als het regent     paraplu 

Ik ben een boog met hele mooie kleuren     regenboog 

Je trekt mij aan in plaats van schoenen als het regent   laarzen 

Ik hang in de lucht en ben soms blauw, ook wel eens wit of grijs wolk 

Ik val uit de lucht en maak alles nat     regen 

 

 Welk woord hoort niet in het rijtje? 

paraplu – storm – tafel – wolken 

regen – wind – olifant – wolk 

zon – warm – paars – zomer 

donder – zon – bliksem - onweer 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

In het laatje komen woordenboeken en woordkaarten die kinderen na kunnen schrijven. 

Verder mag ieder kind een eigen weerboekje maken. 

 

 


