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Auditieve oefeningen bij het thema: sport en spel 
 

Boek van de week: 

1; Igor Stippelkampioen 

2; Boris de kampioen 

3; Grote Anna leert hockey spelen 

4; Rintje rent het hardst 

 

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: 
 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

Te-nnis  ba-sket-bal   voet-bal  vo-lley-bal 

Ju-do   paard-rijd-en  be-ker   me-dai-lle 

Ho-ckey  be-weg-en  fi-nish   sport-schoe-nen 

Wi-nnaar  po-di-um  tur-nen  hard-lo-pen 

Korf-bal  ka-ra-te  bok-sen  skate-boar-den 

Zwe-mmen  di-plo-ma  stret-chen  hard-loop-wed-strijd 

Spri-ngen  sport-kler-en  ba-llet   te-nnis-ball-en 

Jui-chen  bad-min-ton  sport-hal  kam-pi-oen 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

b-a-l   d-oe-l   sch-oe-n    

sp-o-rt  r-e-n   l-oo-p    

spr-i-ng  str-ee-p  t-ij-d    

j-ui-ch   pr-ij-s   p-aa-rd    

t-ea-m   st-a-rt  h-a-l 

d-a-ns   eer-st   n-a-t 

fl-ui-t   bl-oe-m  n-e-t 

h-oo-g   l-aa-g   sn-e-l 

p-aa-l   b-oe-k   b-o-rd 
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Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Sporten is gezond 

Ik hou van sporten 

Gymnastiek is leuk 

Bewegen is goed voor je 

Je gaat er lekker van zweten 

Ik kom over de finish 

Iedereen begint te juichen 

Ik krijg een medaille 

Mijn sportschoen is te groot 

Ik heb een zwemdiploma gekregen 

Ik kan goed paardrijden in de manege 

Mijn sportkleren zijn vies geworden 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Voor de wedstrijd ga ik eerst stretchen 

Ik kom als tweede over de finish 

Ik schop een bal in het doel langs de keeper 

Ik heb een prijs gewonnen met het sporten 

Bij turnen kan ik over een balk heenlopen 

Als je eerste bent geworden sta je boven op het podium 

Ik heb mijn judopak aangetrokken en loop naar de mat 

Bij boksen moet je wel bokshandschoenen aantrekken 

Ik spring van het startblok het water in en zwem snel weg 

Mijn team was het beste van allemaal, wij zijn de kampioen 

Bij ballet moet je goed opletten wat je moet doen 

Bij badminton heb je een racket en een shuttle nodig 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Hond   huis   boom   lamp 

Auto   man   fiets   school 

Paard   bel   tafel   huis 

Kast   beker   start   boek 

Pen   boek   huis   stoel 

Tafel   lopen   kat   bos 

Tijd   beker   pen   oog 

Mond   jas   bord   hond 

Boom   weg   pad   loop 

Boek   boom   bos   boot 
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 Welk woord ontbreekt 

Bal   doos   krant   sport 

Bal      krant   sport 

 

Schoen  eerst   prijs   ren 

   eerst   prijs   ren 

 

Dans   schoen   juich   paard 

Dans   schoen      paard 

 

Start   loop   spring   bal 

Start   loop   spring  

 

Dans   schoen   net   streep 

Dans      net   streep 

 

Auditieve analyse 

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

bal   tennis    basketbal  

doel   voetbal   volleybal 

schoen   judo    paardrijden 

sport   beker    medaille 

ren   hockey   bewegen 

loop   finish    sportschoenen 

spring   winnaar   podium     

streep   turnen    hardlopen 

tijd   korfbal   karate 

juich   boksen   skateboarden 

prijs   zwemmen   diploma 

paard   stretchen   hardloopwedstrijd 

team   springen   sportkleren 

start   ballet    tennisballen 

dans   juichen   badminton 

eerst   sporthal   kampioen 

 

 Hoeveel woorden zitten in de zin? (voor elk woord een blokje) 

Ik loop heel hard 

Sport is heel leuk 

De bal gaat in het net 

We doen een spel met ons team 

Ik juich heel hard voor de loper 

Mijn team is het eerst 

Mijn vriend zwemt in het water 

Het paard springt over de sloot 
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Ik zit op judo en heb een pak aan 

Tennis speel je met een racket 

De prijs is een grote beker 

Jij bent de winnaar van de wedstrijd 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Bal – schoen – boek – bal – loop – bal – bal – prijs – streep – bal – bal – hoog 

Prijs – bal – loop – prijs – bal – prijs – hard – streep – prijs – net – streep 

Dans – eerst – schoen – bal – dans – prijs – dans – mooi – net – streep – dans 

Sport – juich – boksen – sport – hockey – streep – sport – sport – bal – doos 

Doel – net – schoen – bal – doel – net – doel –streep – winnaar – team - doel 

 

 Reactieletters herkennen (Noem allerlei letters en de kinderen mogen hun hand 

opsteken of gaan staan als ze de onderstaande letters horen; een letter per keer) 

S 

B 

M 

L 

I 

K 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Bedenk rijmwoorden op: 

Sport   Loop   Prijs   Schoen 

Bal   Doel   Streep  Paard 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Paard  paardrijden   Prijs  prijsuitreiking 

Doelpunt doel    Podium  prijs 

Hardlopen hardloopwedstrijd  Ringen  tenniskleren 

Bewegen stil    Tennisballen tennis 

Zwemmen startblokken   Zwembroek sportkleren 

Basketbal voetbal   Sporthal voetbalstadion 

Hockey hockeystick   Winnaar verliezer 

 

 De langste zin 

Ik loop heel hard    Ik loop hard over de baan 

De hockeystick slaat tegen de bal  Ik maak een punt 

Het publiek juicht hard   We krijgen een beker als prijs 

Het paard springt hoog   Het paard rijdt heel erg hard 

Bij korfbal moet de bal door een mand Korfbal is leuk 

Sport is heel leuk    Ik ren hard 

Ik ben de tweede    Mijn vriend is het eerste geworden 

Wij zijn de kampioen   Winnen is leuk 
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(Letterrups) 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

bal   doos   krant    

sport   bal   team    

sport   paard   eerst  

prijs   ren   streep    

prijs   spel   dans  

schoen   juich   paard 

team   schoen   punt 

start   loop   spring  

bal   paal   loop   

spring   dans   schoen  

net   hoog   dans  

zwem   streep   laag 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Bal   laag   team 

Schoen  hoog   loop 

Net   paal   dans 

Prijs   ren   paal 

Team   doel   zwem 

Fluit   nat   hoog 

Doel   tijd   fluit 

Paard   net   schoen 

 

 Alfabetisch principe 

Bij dit thema leer ik de volgende letters aan: 

S; sport, schoen, start, spring 

W; winnen, winnaar 

P; prijs, paard, paal 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

Ik ren hard naar……………………… 

Op het podium staat …………………………… 

De prijs is ………………………………… 

Het team speelt ………………………… 

Mijn lievelingssport is …………………………… 

Ik zwem hard en ………………………………… 

De scheidsrechter fluit omdat …………………………… 

Het paard springt over …………………………………… 

Voetbal speel je met ………………………………… 

De bal gaat in het …………………………………… 

Ik juich voor ……………………………… 

De eerste is een ……………………………………… 
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De winnaar heeft ………………………… 

In de sporthal ga ik ………………………………… 

Fietsen doe ik op ……………………………… 

Als eerst komt ……………………………… 

Ik doe de medaille …………………………………… 

Ik dans met …………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Sport    Spel    Ballen 

 

 Tegenstellingen 

Ik ren niet langzaam maar …………………………… 

De prijs is niet klein maar ……………………………… 

Het paard springt niet laag maar …………………………… 

De scheidsrechter fluit niet hard maar ………………………… 

Het team is niet groot maar …………………………… 

In het water is het niet droog maar …………………………… 

De bal gaat niet in maar …………………………………het net 

Ik loop niet voor maar …………………………………… 

Hij fietst niet dichtbij maar ……………………………… 

De beker is niet licht maar …………………………… 

De sporter is niet dik maar ………………………………… 

De streep is niet zwart maar ……………………………… 

De wedstrijd duurt niet kort maar …………………………………… 

De kleuren van de sportkleren zijn niet licht maar …………………………… 

De fietser gaat niet linksaf maar ……………………………… 

De weg is niet breed maar ……………………………… 

Ik houd de bal niet vast maar laat hem……………………………… 

Het is niet laat maar ………………………………………… 

 

 Goed of fout? 

Ik juich voor de tegenpartij    Fout 

Een basketbal is oranje     Goed 

Voetbal speel je helemaal alleen    Fout 

Als je het snelst bent, heb je verloren   Fout 

Een scheidsrechter heeft een fluit   Goed 

Bewegen is gezond      Goed 

 

Functies geschreven taal  (pennenbak met allerlei verschillende pennen er in) 

 Woorden op de computer natypen 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Woordveld rondom het thema 

 Boeken over sport en spel 

 

 


