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Auditieve oefeningen thema China 
 

 

Auditieve synthese 

 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

Chi-na    thee-zak-je     

Pan-da    pa-go-de 

Thee-pot   ki-mo-no 

Stok-jes   lan-ta-ren 

Na-si    lam-pi-on 

Tan-gram   dra-ken-boot 

Sa-te    plan-ta-ge 

Waai-er   res-tau-rant 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

th-ee   dr-aa-k  r-ij-st 

p-o-t   v-i-s   st-o-k 

vl-a-g   m-uu-r   v-uu-r 

l-ee-uw  z-a-k     h-oe-d  

 

Auditief geheugen 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Ik ga naar China 

Dat is een lange reis 

Je moet met het vliegtuig reizen 

In China wonen pandaberen 

Er groeit thee op de theeplantage 

Er groeit rijst op de rijstvelden 

Ik draag een mooie kimono 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

In de pan zit rijst en dat gebruik je voor nasi 

Ik lust heel graag saté met pindasaus 

Ik probeer met stokjes de bami te eten 

In China doen veel mensen Tai chi 

De letters zijn erg moeilijk om te lezen 

Als het een feestdag is, hangen er overal lampions 

De Chinese muur is heel erg lang en je kunt er overheen lopen 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Hond  muur  doos  getal 

Poes  straat  lamp  deur 

Raam  stoel  school  kimono 
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Rijst  vlam  bord  drinken 

Feest  werk  potlood schaar 

Leeuw  hoed  plakband tuin 

 

Auditieve discriminatie 

 

 Rijmen 

Wat rijmt op: 

Muur    jurk    rijst 

Thee    draak    vlag 

 

 Het langste woord 

Welk woord is het langst? 

China   restaurant   panda   rijstvelden 

Pagode  vlag    rijsttafel  saté 

Stokjes  plantage   letter   drakenboot 

Theezakjes  hoed    vliegtuig  jurk 

Letter   rijstvelden   vlag   rijstvelden 

 

 De langste zin 

Ik ga naar China    Ik ga met het vliegtuig op reis naar China 

Ik lust graag nasi met saté   Bami is lekker 

Thee zit in de theepot   Op de theeplantage groeien theestruiken 

In het Chinese restaurant is veel te eten De rijsttafel is lekker 

De vlag is rood met geel   Ik draag een wijde kimono van zachte zijde 

De reis met het vliegtuig duurt lang De panda eet bamboe 

Er zijn nog maar weinig pandaberen Ik eet met stokjes 

Ik drink graag thee    In een de theepot zit lekkere thee 

 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Noem telkens drie woorden en vraag de kinderen wat het eerste woord, de middelste of 

het laatste woord is: 

China  kimono  rijst   thee  pagode vliegtuig 

Letter  hoed  jurk   panda  leeuw  draak 

Vlag  bami  nasi   restaurant rijstveld plantage 

Stokjes bord  schaal   bestek  panda  bamboe 

Kroepoek saté  tai chi   tangram waaier  vuurwerk 

Drakenboot leeuw  letter   pagode lampion lantaren 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Wat is: 

De eerste letter  de middelste letter   de laatste letter 

Vlag    hoed     draak 

Stokjes   muur     kimono 

Nasi    bak     waaier 
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Kroepoek   rood     rijst 

Leeuw    geel     vlag 

Bami    pot     panda 

 

 

Auditief taalbegrip 

 

 Een zin langer maken 

Maak de zin af: 

Ik ga naar………………… 

Bij het Chinese restaurant eet ik graag……………………… 

De kimono voelt lekker………………………… 

De vlag is………………………………………… 

De Chinese muur is heel erg …………………………………… 

De nasi zit in een …………………………………… 

De pandabeer eet graag ……………………………………………… 

Ik eet niet met bestek maar met …………………………………………… 

Ik lust graag……………………………………… 

Kroepoek is ……………………………………………… 

In de theepot zit……………………………………… 

Rijst groeit op een ………………………………………………… 

Ik waai mezelf lucht toe met een …………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

China    dieren    eten 

Restaurant   vakantie   drinken 

 

 Tegenstellingen 

De kimono is niet hard maar……………………………… 

Het restaurant is niet vol maar ……………………………………… 

In de schaal zit niet weinig maar ……………………………………………bami 

De ober is niet dik maar………………………………………………… 

De Chinese muur is niet kort maar …………………………………… 

China is niet klein maar………………………………………… 

Door de waaier is het niet warm maar………………………………………… 

Ik vind saté niet vies maar…………………………… 

De koffer is niet licht maar …………………………………………… 

Het ei is niet hard maar ……………………………………… 

China is niet dichtbij maar……………………………… 

Opa is niet jong maar ……………………………………… 

Ik eet niet slordig maar ………………………………………… 

Het eten is niet warm maar ………………………………………… 

Het smaakt niet zout maar ………………………………………… 

Het lepeltje ligt niet voor maar …………………………………het glas 
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 Goed of fout? 

Van een bord kun je eten.     Goed 

Ik ga met de fiets naar China    Fout 

In nasi zit rijst      Goed 

In China leven pandaberen     Goed 

Op de rijstvelden staan theestruiken   Fout 

Rijstvelden zijn erg nat     Goed 

Chinezen komen uit Afrika     Fout 

Saté is gemaakt van groente    Fout 

Bij Tai chi bewegen ze erg langzaam   Goed 

 

 Raadsels 

Hierop kun je zien wat je allemaal kunt eten    Menukaart 

Als je het in de pot doet met gekookt water, kun je het drinken Thee 

Het is een zwart en wit dier en eet veel bamboe    Pandabeer 

Hier zit het vlees aan een stokje      Saté 

Het is van rode stof en heeft gele sterren    Vlag 

Dit dier zit vaak voor een Chinees restaurant    Leeuw 

Bewegen met langzame bewegingen heet?     Tai chi 

Het is erg scherp en je krijgt het vaak bij de nasi   Sambal 

 

 

 

 


