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THEMA LENTE 

Auditieve oefeningen  

Auditieve synthese 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

Bloem 

Tulp 

Kip 

Grond 

Bij 

Mand 

Haan 

Gras 

Koe 

Groen 

Wei 

Zon 

Schaap 

Kalfje 

Krokus 

Lente 

Narcis 

Zaaien 

Veulen 

Groeien 

Paashaas 

Mandje 

Poesje 

Plukken 

Vogel 

Vlinder 

Lammetje 

Vogelnest 

Zonneschijn 

Paaseitjes 

Kuikentje 

Lentezon 

Bloementuin 

Konijntje 

Zonnebloem 

Biggetje 

Bloemblaadjes 

Picknickmand 

Varkentje 

 

Auditief geheugen 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 à 7 woorden 

De koe staat in de wei 

De bloem bloeit 

Het ei is verstopt 

De lente is gekomen 

De haan kraait 

Het kalfje ligt te slapen 

Het poesje miauwt 

De mand van de paashaas 

Het konijntje gaat er vlug vandoor 

De kip legt een ei 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 à 10 woorden 

In de tuin bloeien de tulpen en narcissen 

Het veulentje rent achter zijn moeder aan 

Ik ga paaseieren zoeken en stop ze in mijn mand 

Als de zon gaat schijnen, komen er weer blaadjes aan de bomen 

De zonnebloem heeft mooie gele bloemblaadjes 

De picknickmand gaat mee als we gaan wandelen in het bos 

De vlinders vliegen samen door de lucht 

De paashaas heeft lange bruine oren en een strik om zijn nek 

De vogels maken een nestje in de boom 

Het biggetje is helemaal zwart door de modder  
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Auditieve discriminatie  

 Reactiewoorden herkennen 

Schaap  bloem  kip  schaap  schaap  koe  bij  groen  haan  gras  zon  wei  schaap 

Groen  kip  groen  koe  wei  groen  bij  zon  schaap  groen  gras  tulp  bloem 

Bij  groen  wei  bij  zon  bloem  koe  bij  gras  bij  kip  wei  schaap  koe  bij 

Tulp  koe  tulp  zon  bij  tulp  gras  tulp  kip  zon  wei  tulp  schaap haan tulp 

Kip  schaap  koe  kip  tulp  kip  haan  kip  zon  wei  groen  bloem  kip  gras  bij   

Zon  gras  wei  kip  zon  bloem  zon  bij  zon  groen  zon  tulp  zon  koe  zon 

 Reactieletter herkennen 

k l m k s m p k r s 

h k r s h l p m n d 

p m r s p k p m l d 

v k v s p v l h d v 

 Rijmen 

Wat rijmt op: 

Groen   Schaap   

Bij   Kip    

Haan   Gras 

Grond   Mand 

Zon   Koe 

 Het langste woord 

Bloem 

Lente 

Vogel 

Zon 

Groen 

Bloementuin 

Lentezon 

Vogelnest 

Zonnebloem 

Paaseitje 

Grond 

Bij 

Mand 

Kip 

Haan 

Konijntje 

Bloemblaadjes 

Picknickmand 

Kippenhok 

Varkentje 

 De langste zin 

De kip 

De zon schijnt 

Ik ga bloemen plukken  

De poes miauwt 

De vogels maken een nestje  

De kip legt een ei 

Er staan veel bloemen in de tuin 

De haan kraait 

Het kalfje ligt lekker te slapen 

De vogels vliegen 

 Het eerste woord 

 Het laatste woord 

 Het middelste woord 

Gras Plukken Haan 

Bloem Lammetje Tulp 

Veulen Koe Wei 

Narcis Kalfje Vogelnest 

Zonnebloem Kuikentje Paasei 

Poesje Grond Bij 

Lente Groeien Konijntje 

Vlinder Zon Kip 
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 De eerste letter 

 De laatste letter 

 De middelste letter 

Bloem Zon 

Schaap Kip 

Mand Poes 

Geel Muur 

Wiel Haan 

 

 

Auditief taalbegrip 

 Een zin langer maken 

In de mand van de paashaas zitten… 

Het konijntje krijgt… 

Op het gras… 

De koe… 

In de tuin… 

Het poesje ligt… 

In de lucht… 

Als de zon schijnt ga ik… 

We plukken… 

Het biggetje heeft… 

In de picknickmand zit… 

De kip kijkt… 

 

 

Auditieve analyse 

 Nazeggen van cijferreeksen 

125 159 237 695 

432 157 739 839 

135 465 285 195 

253 685 184 354 

 Hetzelfde woord in twee zinnen 

Ik ga bloemen voor je plukken In de tuin groeien bloemen 

Op de narcis zit een vlinder De vlinder vliegt in de lucht 

Het biggetje knort In de modderplas ligt een biggetje 

De kip legt een ei Daar loopt een kip met haar kuikens 

In de vaas staat een tulp De tulp is rood 

In de wei staat een paard Het paard rent naar zijn stal 
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 Woorden noemen bij een bepaalde categorie  

Hoort het woord bij het dieren of bij bloemen? 

Lammetje 

Tulp 

Paard 

Narcis 

Zonnebloem 

Krokus 

Koe 

Konijntje 

Hyacint 

Bloemblaadje 

 Tegenstellingen 

Het konijntje rent niet langzaam, maar…     (snel) 

Het pad in het bos is niet breed, maar…     (smal) 

Het harige buikje van de poes niet hard, maar…    (zacht) 

Een bij is niet groot, maar…       (klein) 

Ik heb niet veel eitjes gevonden, maar…     (weinig) 

Het hek is niet hoog, maar…      (laag) 

Is gras is niet nat, maar…       (droog) 

Een varken is niet dun, maar…      (dik) 

Mijn haar is niet kort, maar…      (lang) 

Het glas limonade is niet vol, maar…     (leeg) 

Als de zon schijnt is het niet koud, maar…    (warm) 

Het geitje loopt niet onder het hok, maar…    (boven) 

Als ik een cadeautje krijg ben ik niet boos, maar…   (blij) 

De staart van het paard is niet wit, maar…    (zwart) 

 Goed of fout? 

In de lente vallen alle blaadjes van de bomen.    (fout)   

In de lente worden heel veel jonge dieren geboren.    (goed) 

In de lente moet je dikke kleren aan.      (fout) 

In de lente groeien er heel veel bloemen.      (goed) 

In de lente groeien er paddenstoelen.      (fout)  

In de lente worden de schapen geschoren.     (goed)  

In de lente houden alle dieren een winterslaap.     (fout) 

In de lente mogen de koeien weer naar buiten.     (goed) 

In de lente bouwen vogels een nestje.      (goed)  

In de lente komen er knoppen in de bomen.     (goed) 

In de lente is het buiten steeds langer licht.     (goed) 

In de lente is vieren we Kerstmis.       (fout) 

In de lente zijn alle bomen kaal.       (fout) 

In de lente vliegen de vogels naar het zuiden.     (fout) 

Na de lente komt de winter.      (fout) 
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 Raadseltjes 

Ik ben klein, ik vlieg, en ik maak honing.      (bij)  

Ik was een rups, toen een cocon en nu ben ik een…   (vlinder)  

Mijn mama heet een koe en ik heet een…     (kalf)  

Van mijn vacht kan je een lekkere warme trui maken.   (schaap)  

Ik ben een bloem, en ik kan paars, wit of geel zijn.   (krokus)  

Als het lekker weer is mag zonder dit naar buiten.    (jas) 

 Welk woord hoort er niet bij? 

Krokus Kastanjeboom Hyacint Narcis 

Olifant Schaap Varken Paard 

Lente Winter Zomer September 

Ei Kip Vlinder Kuiken 

Kat Kikker Vis Eend 

Spin Rups Cocon Vlinder 

Nest Vogel Ei Haan 

Lammetje Big Paard Veulen 

Wol Trui Schaap Katoen 

Zwemmen Water Badpak Schaatsen 

 

 

 

 

 

De tuin staat vol met bloemen 

heb jij ze al gezien? 

En weet je ook hoeveel er staan? 

Wel vijf of zes misschien? 

Er vliegen kleine beestjes 

en weet je wat die doen? 

Ze geven elke bloem vandaag 

een hele dikke zoen. 

En waarom doen die beestjes dat? 

Waarom zijn ze zo blij? 

Gewoon omdat het lente is 

de winter is voorbij! 


