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Auditieve oefeningen              thema circus               
 

Auditieve synthese 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

paard   circus   acrobaat 

clown   jongleur  circustent 

tent   piste   koorddanser 

kooi   tijger   ballopen 

bord   kassa   voorstelling 

stal   kameel   eenwieler 

neus   orkest   woonwagen 

leeuw   zeehond  trapeze 

strik   publiek  spreekstalmeester 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

p- aa-rd   l-ee-uw 

cl-o-wn   t-en-t 

b-o-rd    n-eu-s 

st-ri-k    st-a-l 

b-a-l    k-oo-rd 

f-ie-ts    k-aa-rt 

d-ie-r    sh-o-w 

 

Auditief geheugen 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

De clown doet gek 

Ik koop een kaartje 

Het paard rent hard 

De acrobaat rijdt op de fiets 

De artiest loopt over het koord 

Het is een mooie show 

De leeuw zit op een ton 

De clown heeft een rode neus 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De clown loopt een rondje door de piste 

Ik koop een kaartje bij de kassa van het circus 

De olifant is groot en sterk en staat rechtop 

De spreekstalmeester verteld wat er gaat gebeuren 

Er hangen artiesten aan de trapeze en ze zwaaien 
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De koorddanser loopt over een lang koord 

De jongleur gooit met veel verschillende ballen 

Het orkest speelt hele leuke liedjes voor het publiek 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Olifant  hond   zand   boom 

Koord   hoepel   microfoon  clown 

Trapeze  koord   neus   zeehond 

Bal   publiek  muziek   strik 

Orkest  paard   bord   ton 

Artiest  piste   kassa   publiek 

 

Auditieve discriminatie 

 Reactiewoorden herkennen 

Clown – neus – clown – haar – schmink – clown – publiek – kassa – kaart – clown 

Koord – koord – danser – hoepel – stok – koord – bal – koord – publiek – muziek – koord 

Bal – koord – clown – bal – bal – piste – bal – neus – clown – bal – koord – bal – kassa 

Tent – clown – tent – bal – clown – tent – neus – hond – tent – bal – koord – tent 

Wagen – tent – wagen – clown – artiest – wagen – clown – wagen – paard – stal – wagen 

 

 Rijmen 

Wat rijmt op:  

Paard     Neus 

Bal     Muziek     

Ton     Olifant 

Zand     Tent 

Kooi     Fiets 

 

 Het langste woord 

bal   ballopen  kooi    leeuwentemmer 

paard   circuspiste  fiets    acrobaat 

koorddanser  koord   circustent   tent 

voorstelling  kassa   muziekstuk   orkest 

strik   microfoon  bord    woonwagen 

stal   eenwieler  publiek   trapeze 

artiesten  leeuw   spreekstalmeester  fiets 

 

 De langste zin 

Ik ga naar huis   Ik ga naar de circusvoorstelling 

De leeuw zit in het hok  De dompteur gaat de leeuwen temmen 

De olifant is groot   De olifant loopt achter de andere dieren aan 

In de woonwagen is het koud De circuspiste staat vol met circusartiesten 

De clown zit op de fiets  De clown doet allemaal rare dingen 

Ik koop een kaartje   De voorstelling gaat zo beginnen 

De artiest fietst   De artiest fiets op een eenwieler langs het publiek 
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 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Clown  neus  rood   paard  rennen  ton 

Artiest trapeze hangen  koord  dansen  stok 

Leeuw  kooi  optreden  tijger  ton  springen 

Kameel staan  lopen   kassa  kaartje geld 

Eenwieler fietsen acrobaat  tent  piste  kleuren 

Bal  ballopen springen  clown  strik  schmink 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Bal    fiets    strik 

Leeuw    kameel    piste 

Kooi    clown    kassa 

Rood    kleur    woonwagen 

Ton    stok    stal 

Tent    tijger    acrobaat 

 

Auditief taalbegrip 

 Een zin langer maken 

Ik ga naar 

In de woonwagen staat 

In de circustent zie ik 

De olifant 

Aan de trapeze hangt 

In de piste staat 

In de kooi zit 

De voorstelling duurt 

Ik koop een 

Er hangt een 

De jongleur gaat 

De clown doet 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

circus    dieren    tent 

voorstelling   woonwagen   kassa 

   

 Tegenstellingen 

De piste is niet vierkant maar 

De clown doet niet gewoon maar 

De spreekstalmeester vertelt niet weinig maar 

Er zijn niet weinig maar veel paarden 

De trapeze hangt niet laag maar 

Een kaartje kost niet weinig maar                      geld 

De paarden lopen niet langzaam maar 

De jongleur is niet jong maar 

De leeuwen zijn niet ongevaarlijk maar 
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De voorstelling duurt niet kort maar 

Het is in de tent niet koud maar 

Ik koop niet een leeg maar een                        glas met drinken 

Op de fiets zitten niet twee maar                      wielen 

De kameel heeft niet een maar                    bulten 

In de piste staan geen kleine maar                            olifanten 

De jongleur heeft niet weinig maar                                ballen 

 

 Goed of fout? 

In de woonwagen woont de clown    goed 

In de tentstallen wonen de leeuwen   fout 

In de kooi woont de spreekstalmeester   fout 

De voorstelling is erg leuk     goed 

Er is heel veel publiek op de tribune   goed 

Het orkest doet heel erg raar    fout 

De leeuw loopt tussen het publiek    fout 

De clown heeft een rode neus    goed 

 

 

 

 


