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Auditieve oefeningen bij het thema: Schaatsen 

Boek van de week: 

1; De grote schaatswedstrijd 
2; Een winterslaap 
3; Kikker in de kou 

4;  
 

 
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) 

• Klankgroepen samenvoegen tot een woord 
• Letters samenvoegen tot een woord 

 
Schaats noren   buitenbaan 
IJs  houtjes  ijshockeyschaatsen 

Start  ijsbaan  natuurijs 
Bocht  klapschaats  kinderschaats 

Muts  kunstschaats shorttrackschaats 
Goud  schaatspak  medaille 
Brons  startschot  kunstschaatsen 

Sjaal  wedstrijd  pirouette 
Want  finish   paarrijden 

Jurk  leren   ijsdansen 
Sprong vallen   ijshockeywedstrijd 
Bocht  podium  kunstschaatswedstrijd 

Steen  zilver   baanveger 
Wak  handschoen 

glijden 
shorttrack 
curling 

vegen 
publiek 

juichen 
 
Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 
De schaatser schaatst. 
De schaatser schaatst een wedstrijd. 
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Zij wint de wedstrijd. 

Hij krijgt een gouden medaille. 
De schaatser schaatst op de ijsbaan 

De schaatser heeft een muts op. 
Hij heeft een schaatspak aan. 
Zij heeft een sjaal en wanten aan. 

Hij veegt de baan. 
Het meisje/jongen heeft houtjes aan. 

Het kind valt op het ijs. 
De schaatser staat op het podium. 
 

De schaatsers schaatsen een spannende wedstrijd. 
De schaatser doet haar noren aan en trekt de veters goed aan 

Hij doet zijn muts op en een warme sjaal om voordat hij gaat schaatsen. 
De kunstrijder maakt eerst een pirouette en daarna een sprong. 
De ijshockeyers spelen een wedstrijd tegen elkaar.  

De ijshockeyers maken drie doelpunten in de wedstrijd. 
De schaatsers zijn aan kunstrijden en doen goed hun best. 

Ze rijden in een paar en maken mooie figuren. 
De curlingsteen glijdt over het ijs en de vegers vegen. 

De baanveger veegt het ijs weer mooi schoon. 
 
• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

 
Schaats  taart  stoel  raam 

Kikker  kast  feest  ijsbaan  
IJs  hoed  huis  ballon 
Rood  steen  bed  appel 

Kaars  wolk  boom  wedstrijd 
Ballon  noren  deur  tafel 

Taart  streep  muts  vierkant 
 
• 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) 
 

Schaats noren   buitenbaan 
IJs  houtjes  ijshockeyschaatsen 

Start  ijsbaan  natuurijs 
Bocht  klapschaats  kinderschaats 
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Muts  kunstschaats shorttrackschaats 

Goud  schaatspak  medaille 
Brons  startschot  kunstschaatsen 

Sjaal  wedstrijd  pirouette 
Want  finish   paarrijden 
Jurk  leren   ijsdansen 

 
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

 
Ik schaats op het ijs. 
Het is koud op het ijs. 

Er is een wedstrijd. 
De schaatser schaatst. 

Zij schaatst op de ijsbaan 
De schaatser heeft een muts op. 
Hij heeft een schaatspak aan. 

Zij een sjaal en wanten aan. 
Hij veegt de baan. 

Het meisje/jongen heeft houtjes aan. 
Het kind valt op het ijs. 

De schaatser staat op het podium. 
 
• Reactiewoorden herkennen 

 
Schaats  noren  schaats  ijs start schaats  schaats  ijsbaan schaats 

Bocht   houtjes  bocht  bocht bocht   finish  bocht schaats  want  bocht 
Goud   goud  zilver  goud   brons  goud  grond  goud  goud  muts  sjaal   
Sjaal want sjaal sjaal sjaal jurk sprong sjaal sjaal bocht sjaal  

Steen   stok steen   stal steen   steen  start  steen  stoel   
 

• 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 
aa-k-l-t-p-aa-b-v-m-n-aa-r-w-t-g-e-s-r-t-aa-aaa-v-s-t-o-aa 

 
• Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 
 

Schaats    ijs   noren   start 
Steen    groen   want   wak 

 

• Het langste woord (Lange Slang) 
 

Schaats  noren   Buitenbaan   ijs   
Houtjes  natuurijs  Kunstschaats ijshockeyschaats 
Start  ijsbaan  Klapschaats   bocht 

Kinderschaats goud   Muts   schaatsen 
Brons  schaatspak  Medaille  wak 

Startschot want   Kunstschaatsen leren  
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Finish  pirouette.  Jurk   ijsdansen 

Handschoen  sprong.  Zilver   steen 
Bocht  podium.  Wak    juichen 

 
(Letterrups) 

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

 
Schaats muts  goud  Noren  leren  podium  

IJs  brons  sjaal  Wak  zilver  wedstrijd 
Start  want  jurk  Baan   pak houtjes 
Bocht  sprong steen  Schot   buiten  binnen 

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

 
Schaats   goud   wak    
IJs    pak   brons   

Start    baan   winnaar   
Bocht    wak   podium  

Muts    leer   ijs 
Want    win   sjaal 

Goud    koud   jurk 
 
• Alfabetisch principe 

Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters aan: 
IJ van ijs en ijsbaan 

S van schaatsen 
K van koud, kunstschaatsen 
W van wedstrijd en wak 

 
Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

• Een zin langer maken 
 
De schaatser……… 

Op de ijsbaan……… 
De klapschaats……… 

De starter……….. 
De kinderen schaatsen op………. 
De winnaars staan op………. 

De winnaars krijgen een………. 
De kunstschaatser maakt een………. 

De ijshockeyschaatsers…………. 
 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 
Schaatsen  ijs  wedstrijden   koud 

  
• Tegenstellingen 
De schaats is niet oud maar ……………… jong 

De schaatser rijdt niet snel maar ……………………….. langzaam 
De kunstrijder springt niet laag maar ……………………… hoog 

De schaatser slaapt niet licht maar heel ……………… diep 
De veter zit niet vast maar is ……………………………….. los 
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Het podium is niet laag maar ……………………….. hoog 

De schaatser is niet voorzichtig maar ………………………….. onvoorzichtig 
Het ijs blijft niet heel maar is ……………………..stuk 

De sjaal is niet kort maar ………………….lang 
De winnaar is niet verdrietig maar juist ………………………….. blij 
Het ijs is niet hard maar………………………………. zacht 

Je bent niet de winnaar maar de ………………………verliezer 
De sjaal is niet koud maar voelt ………………….. warm 

Het ijs op het kanaal is niet ongevaarlijk maar ………………………..gevaarlijk 
Op het ijs zijn niet weinig maar ……………………………..veel schaatsers 
De vaart is niet breed maar ………………..smal 

De wanten zijn niet droog maar ………………………… nat 
De start was niet fout maar ………………….goed 

De ijsbaan is niet open maar ………………..dicht 
 
• Goed of fout? 

 
De schaatser maakt een bocht.     Goed 

Het vriest, het ijs is zacht.     Fout 
De schaatser schaatst op 1 schaats.    Fout 

Als het vriest, ligt er ijs op de ijsbaan.    Goed 
De schaatser eet zijn schaats op.    Fout 
Bij curling schuiven ze met een steen     Goed 

De schaatser schaatst om een wak heen.   Goed 
De laatste schaatser is de winnaar.    Fout 

De schaatser heeft zijn handen een muts.   Fout 
De schaatsers schaatsen op de natuurijs.   Goed 
De schaatser schaatst op ski’s.     Fout 

De kunstrijder maakt een pirouette.    Goed 
 

• Filosoferen 
 
Praat met de kinderen over de volgende opties: 

 
Maak een zin waarvan het antwoord is: ijs of koud 

Je wilt graag schaatsen maar je schaatsen zijn stuk. Wat kun je doen om toch te 
schaatsen? 
Je wilt graag schaatsen maar er ligt geen ijs, wat kun je doen? 

Welke tien geluiden hoor je nooit op de ijsbaan? 
Wat zou het ijs vertellen als het kon praten? 

 
 

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. 

 


