Tegenstellingen:
• Gisteren was Paul ziek - Vandaag is Paul .....
• Oom is gezond - Tante is ....
• Het flesje is vol - Het flesje is......
• De pleister is smerig - Het verband is ....
• Jij doet je pyjama aan - Jij doet je pyjama....
• Ik doe het verband erom - Ik doe het verband....
• Als je ziek bent, blijf je binnen Als je beter bent, mag je naar……
Auditieve synthese:
Spreek de woorden klank voor klank uit:
(Je kan dit ook met de stempelkaarten doen)
z-ie-k
p-ij-n
p-i-l
sch-aa-r
g-aa-s
z-ee-r
k-ee-l oo-g
voe-t
k-aak
d-ui-m v-e-l
p-r-i-k b-ee-n
g-i-p-s

b-e-d
t-ee-n
l-i-p

d-oo-s
r-u-g
p-i-nk

Rijmen:
Laat de kinderen rijmen op de volgende woorden:
prik
pijn
gaas
bed
pil
oor
spuit
ziekenhuis
schaar keel
been
verband
Goed of fout:
Lees de zinnen voor, de kinderen zeggen of ze kloppen of niet.
Als je de mazelen hebt, moet je veel buiten spelen.
Met een thermometer neem je de koorts op.
Als je een bril nodig hebt dan moet je naar de oogarts.
In de apotheek koop je bloemen.
Een hoestdrank smeer je op je knie.
Als je koorts hebt moet je in een rolstoel.
Als je een bloedneus hebt, plak je er een pleister op.
Voor een zieke neem je een zak aardappelen mee.
De ziekenauto brengt gewonden naar het ziekenhuis.
Met een recept ga je naar de slager.

Plaatsbepalingen:
Geef de kinderen allemaal een pleister, en geef opdrachtjes:
• leg de pleister (los) op je tenen (voor oudere kinderen, linkervoet)
• leg de pleister op je knie
• leg de pleister (los) op je been
• leg de pleister (los) op je vingers.
Drama:
Speel in de kring doktertje. Laat twee kinderen een dokter zijn en één kind de patiënt. Je moet
goed afspreken met de kinderen dat ze goed vertellen, en vragen, wat heeft de patiënt? Waar
heeft ze pijn? Wat doet de dokter eraan? Laat de kinderen om de beurt even een klein

toneelstukje spelen. Je kan ook een opdracht geven aan de patiënt. (je bent je stem verloren, of je
doet hee erg overdreven)
Welk woord is langer?
kamer / wachtkamer keel / keelpijn ziek / ziekenauto huis / ziekenhuis
dokter / huisdokter oor/ oorpijn

1. Auditieve synthese : de ontbrekende letter aanvullen :
Op het einde van een woord :

apothee(k)
siroo(p)
keelpij(n)
ziekenhui(s)

maagpij(n)
pi(l)
dokte(r)
koort(s)

In het midden van een woord :

zieken(w)agen
rug(p)ijn

dokters(t)as
verpleeg(s)ter

Bij het begin van een woord :

(v)erkoudheid (g)riep
(s)puit
(sch)aafwonde
(n)iezen
(h)oesten

Raadsels:
1. Als je een klein wondje hebt dan plak je er iets op. (pleister)
2. Het zit om een gebroken arm of been. (gips)
3. Hiermee luistert de dokter naar je hart en / of je ademhaling. (stethoscoop)
4. Je gebruikt het om je temperatuur te meten. (thermometer)
5. Dit moet je drinken als je veel moet hoesten. (hoestdrankje)
6. Als je een ongeluk hebt gehad, dan komt iets je ophalen. (ambulance)
7. Hier moet je naar toe als je ziek bent. (dokter of ziekenhuis)
8. Als ik het heel warm heb, dan heb ik…..(koorts)
9. Bij de dokter moet ik altijd even wachten in de……(wachtkamer)
10. Dit moet je soms innemen met water. (pil)

