
1 

 www.jufjanneke.nl 

Auditieve oefeningen bij het thema: Ziek zijn 
Boek van de week: 
1; De dokter 
2; Het ziekenhuis 
3; Drakensnot; Esther Miskotte 
4; Mejuffrouw Muis naar het ziekenhuis 
5; De verpleegster 
6; Ziek zijn 
 
Verhaalbegrip: 
Bij elk boek stel ik de volgende vragen: 

• Wat staat er op de voorkant 

• Hoe zou het boek heten 

• Waarom denk je dat? 

• Wat staat er op de achterkant van het boek? 

• Probeer zelf eens te vertellen hoe het verhaal zou kunnen gaan of wat er in 
het boek zal staan? 

• Onderdelen van een boek: kaft, rug, voorkant, achterkant, bladzijden 
 
Taalbewustzijn: 
 
Woordweb 
Maak een woordweb of mindmap over ziek zijn en ziekenhuis 
 
Doel:  

- De kinderen denken na over alles wat met dat thema te maken heeft 

- Kinderen leren van elkaar nieuwe woorden rondom het thema 
 
Auditieve synthese  
(Henk Hak en Piet Plak) 

• Klankgroepen samenvoegen tot een woord 

• Letters samenvoegen tot een woord 
 

Ziek   handschoen   verkouden 
Koorts   niezen   luisteren 
Griep   huisarts   assistent  
Zalf   kijken    spreekkamer 
Tas   balie    wachtkamer 
Lamp   recept    opmeten 
Spuit   pleister   apotheek 
Pil   verband   stethoscoop 
Pijn   hechtstrip   leukoplast 
Gaas   dokter    bloeddrukmeter 
Naar   hoesten   rekverband 
Vies   watten   jodium 
Sling   pincet    tabletten 
Schaar  buikpijn   mitella 
Bed   verdriet   ziekenhuis 
Bloem   hoofdpijn   verpleegkundige 
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Kaart  weegschaal            ziekenauto 
Muts   spatel   wachtruimte 
Slof   dokter   speelkamer 
Pil    meetlat  cliniclowns 
Wond    kamer   couveuse 
Gips    eten   operatie 
Po    brancard  röntgenfoto  
Arts    zieke   gereedschap 
Bloed   knuffel  mondkapje 
Kaart   patiënt  oordruppels  
Bleek   kamer   thermometer 
Doek   infuus   ambulance 
   
Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
 
Het meisje is ziek.    De baby heeft hoge koorts. 
De jongen ligt in bed.   Joanne moet erg hoesten. 
De huisarts komt langs.   De dokter onderzoekt het meisje. 
Mama moet in bed blijven.   Ze hoopt dat ze snel weer beter is. 
Bert is gevallen van de trap  Bert heeft zijn arm zeer gedaan. 
De dokter heeft een tas bij zich.  De ziekenauto moet komen. 
De ambulance is er snel.   Het kind krijgt een knuffel. 
 
Nienke is op haar arm gevallen en heeft veel pijn. 
De verpleger maakt er een röntgenfoto van.  
Nienke heeft haar arm gebroken. 
Ze mag kiezen of ze rood of groen gips wil. 
Ze kiest rood, dat vindt ze een mooie kleur. 
De assistent doet het rode gips om de gebroken arm. 
Nienke krijgt er een mitella om en ze mag weer naar huis. 
De arts luistert met de stethoscoop naar de longen van de patiënt. 
De man is verkouden en moet erg hoesten 
De dokter kijkt met een spatel in de keel van Jan. 
De assistent plakt een pleister op de wond. 
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 
 

Poot  arts  egel  raam 
Kikker  kast  pleister boom  
Hond   hoed  huis  leukoplast 
Bloed  sok  bed  appel 
Kaars  wolk  sling  gans 
Spuit   markt  kat  tafel 
Taart  gaas  punt  vierkant 
Huis  hond  wolk  struik 
Pad  zee  regen  gips 
Arts  boom  auto  deur 
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• Nazeggen van een cijferreeks 

2696  1539  2804  3167 

3516  8354  2956  1357 

2913  9180  3610  5632 

2390  8194  6741  1037 

3106  3124  9274  8102 

9106  4714  9103  8351 

2480  1595  3267  1637 
 
Auditieve analyse 

• Woordstukjes: Hoeveel klankgroepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 
 
Ziek   handschoen   verkouden 
Koorts   niezen   luisteren 
Griep   huisarts   assistent  
Zalf   kijken    spreekkamer 
Tas   balie    wachtkamer 
Lamp   recept    opmeten 
Spuit   pleister   apotheek 
Pil   verband   stethoscoop 
Pijn   hechtstrip   leukoplast 
Gaas   dokter    bloeddrukmeter 
Naar   hoesten   rekverband 
Vies   watten   jodium 
Sling   pincet    tabletten 
Schaar  buikpijn   mitella 
Bed   verdriet   ziekenhuis 
Bloem   hoofdpijn   verpleegkundige 
 

• Hoeveel woorden zitten in de zin? 
 
Ik ben ziek. 
Nu moet ik naar mijn bed. 
Mijn hoofd doet zeer. 
Mijn keel doet zeer. 
Ik heb het heet en ook koud. 
Ik heb koorts. 
Mijn mama zorgt voor mij. 
Mijn papa brengt mij drinken. 
Ik blijf lekker in bed. 
Samen met mijn knuffel. 
Ik ga lekker slapen. 
Misschien ben ik morgen wel weer beter! 
Dan ga ik weer buiten spelen. 
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• Reactiewoorden herkennen 
 
Arts arts arts ziek  koorts  arts  zalf  arts  arts  tas  rek  snel  gaas  arts  arts 
Wond  bed  muts  wond  wond  slof  wond  pil  wond  gips  po  wond  rood  wond   
Pleister  pleister  handschoen  huisarts  pleister  pleister  pleister  balie  pleister 
Tablet  tablet  tablet  recept  verband  hechtstrip  tablet  tablet  vinger   tablet 
Brancard  windsel  brancard  watten  brancard  pincet  balie  brancard  brancard 
Zieke  zieke  knuffel  weegschaal  zieke  zieke  kamer  zieke  drankje  patiënt  zieke 
  

• Reactieletters herkennen 
 
t-g-r-t-h-t-l-f-t-t-g-t-s-t-t-v-t-b-n-t-m-t-h-k-n 
k-t-k-k-r-e-a-f-t-k-k-k-b-v-k-l-k-m-k-t-k-k-t-l 
v-f-b-n-v-g-v-g-h-v-t-v-d-r-v-e-v-s-v-b-k-v-v 
s-v-b-r-s-s-s-d-t-h-k-p-l-a-s-s-t-v-b-m-s-s-z-r 
m-s-r-t-m-m-w-z-r-t-s-g-t-k-p-l-m-n-m-t-h-k-m 
oo-k-l-t-p-oo-b-v-m-n-oo-r-w-t-g-e-s-r-t-oo-oo-v-s-t-o-oo 
t-r-f-t-t-g-h-k-l-s-t-a-r-oo-m-n-b-t-h-ij-k-l-t-t-f-r-t-g-d-t 

 

• Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 
 
Ziek  zalf  pil  bed  pijn  tas 
  

• Het langste woord (Lange Slang) 
 

Ziek  handschoen.  Koorts   verkouden 
Mazelen huisarts.  Luisteren  zalf 
Griep  assistent.  Kijken   spreekkamer 
Balie   tas.   Wachtkamer  recept  
Lamp  tablet .  Spuit   pleister   
Apotheek gaas.   Stethoscoop   verband   
Schaar hechtstrip.  Gaas    leukoplast 
Hoesten bloeddrukmeter. Ziekenhuis  dokter 
Rekverband watten.  Bed   jodium 
Sling  pincet.  Tabletten  balie 
Schaar ziekenhuis.  Hoesten   bloeddrukmeter 
Bed  staafjes.  Klaar   verpleegkundige 
Muts  spatel.  Wachtruimte  dokter 
Speelkamer  naar   Arts    verkouden 

 
(Letterrups) 

• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 
 

Tas   verband  gips 
Bloem   watten  jodium 
Sling   pincet   tabletten 
Schaar  balie   mitella 
Bed   hoesten  ziekenhuis 
Klaar   druppels  verpleegkundige 
Muts   spatel   wachtruimte 
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Gaas   dokter   speelkamer 
Pil    niezen  cliniclowns 
Wond    kamer   couveuse 
Gips    eten   operatie 
Po    brancard  röntgenfoto  
Arts    zieke   gereedschap 

 

• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 
 

Arts   pil   ziek 
Ziek   gaas   dokter 
Pil   wit   pil 
Wond   tas   gips 
Spuit   pijn   griep 
Hoest   naar   schaar 
Nies   ziek   spatel 
Kamer  bed   lamp 
Gaas   vies   tas 
Koorts   neus   bloem 
Drink   nies   zalf  
Arm   been   buik 
Dokter  buik   neus      
     

• Alfabetisch principe 
Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters aan: 
Z van ziek, ziekenhuis, ziekenauto 
D van dokter 
B van bed 
V van verpleegkundige 
S van spuit, sling, schaar 
 
Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 
 
Lisa heeft………   
De dokter pakt ……… 
De ambulance rijdt naar…….   
De assistent gaat…….. 
De wond is ……   
De arm is……. 
De zieke voelt zich……    
In de spreekkamer…….. 
De thermometer……  
Op het recept staat…… 
Ik lig in bed omdat…….. 
Ik voel mij ………………. 
Ik heb pijn aan…………….. 
Ik doe een pleister op…….. 
Ik heb een verband om ……………….. 
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• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
 
de tas van de huisarts verbandmiddelen  ambulance  
  
lichaamsdelen  ziektes   verpleegkundige   
 

• Tegenstellingen 
 

De patiënt is niet oud maar ……………… jong 
Joanne slaapt niet maar is ……………………….. wakker 
De brancard is niet zwaar maar ……………………….. licht 
De cliniclowns houdt de ballon niet vast maar laten hem ………………….. los 
De meetlat is niet kort maar …………………………….lang 
Bert is niet verdrietig maar juist ………………………….. blij 
De pleister is niet smal maar……………………...breed 
De pillenpot is niet vol maar …………………….leeg 
De baby is niet groot maar …………………………….klein 
Het gips is niet zacht maar ………………………….hard 
De oude man loopt niet snel maar ……………………………..langzaam 
De man is niet dik maar ……………………..dun 
De vrouw is niet kort maar ……………………………lang 
Ik heb het niet koud maar ……………………..warm 
Het drankje is niet lekker maar ……………………….vies 
Het ziekenhuis is niet dicht bij maar ……………………….ver weg 
Ik loop niet naar boven maar naar………………….beneden 
De deur is niet links maar …………………..rechts 
De watten zijn niet nat maar …………………droog 
Het bed is niet breed maar ………………………smal 
Ben jij de oudste of de  ……………………jongste 
De fles is niet open maar ………………..dicht 
De ambulance gaat niet langzaam maar ……………………snel 
Oversteken zonder uitkijken is niet ongevaarlijk maar ……………..gevaarlijk 
 

• Goed of fout? 
 
De dokter schijnt met lampje in zijn oren.     Goed 
Neusspray spuit je in de oren.       Fout 
De dokter plakt de spatel op de neus.      Fout 
Er komen tranen uit de wond.       Fout 
Er komt bloed uit de wond.       Goed 
De dokter staat op de balie.       Fout 
De brancard ligt op de ambulance.        Fout 
De dokter helpt de patiënt.          Goed 
De assistent spuit de patiënt in de arm.      Goed 
Het bloed stroomt in de wond.       Fout 
De assistent legt gips op de neus.      Fout 
De huisarts onderzoekt de man.       Goed 
De patiënten slapen in de wachtkamer .      Fout 
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Functies geschreven taal  (pennenbak) 
 
Bij dit thema heb ik woordkaarten en een woordenboek gemaakt om woorden na te 
schrijven. 
Ook kunnen woorden na getypt worden op de computer. 
 


