
Ballonnen 

             
 

Wie verzamelt de meeste ballonnen? Pas op! Zorg ervoor dat ze niet ontploffen! 

 

Wanneer kinderen net beginnen met leren luisteren, 

ontwikkelen ze soms een strategie waarbij ze naar 

slechts één of twee kernwoorden luisteren. Nadien 

gaan ze de rest van de zin mentaal invullen. Dit 

betekent dat ze de context zullen trachten in te 

schatten n.a.v. de kernwoorden en dat ze de rest van 

de zin zullen raden. Soms werkt deze strategie, maar 

luisteren naar alle woorden in de zin werkt beter. 

Echter, deze vaardigheid vergt oefening.  

 

Bij deze activiteit zitten luisterkaarten die het luisteren naar meerdere elementen (vb. ‘een 

blauwe muts en een gele jas’) oefent. Doordat je deze elementen even moet onthouden, 

wordt ook het auditief geheugen getraind. 

 

Bij deze activiteit kan geoefend worden met de bijgevoegde luisterkaarten, maar de 

activiteit kan evengoed dienst doen als inkleding bij alle oefeningen van de 

Luisterladder.  

 

Hoe speel je het spel?  

Leg alle kleine speelkaarten met de beeldzijde 

naar beneden op tafel. Leg op elke kleine 

speelkaart een luisterkaart, met de beeldzijde 

naar boven. Wanneer gespeeld wordt met een 

matrix uit de Luisterladder, worden de 

speelkaarten in de matrix gelegd.  

 

Speler 1 beschrijft één van de luisterkaarten 

zonder er expliciet naar te kijken. Speler 2 

luistert en wijst naar de beschreven kaart. Indien nodig kan speler 2 de andere speler vragen 

om te herhalen tot hij of zij alles begrepen heeft. Nadat speler 2 de juiste luisterkaart heeft 

aangewezen, mag speler 1 de luisterkaart opzij leggen en de speelkaart omdraaien. Wanneer 

dit een ballon is, mag speler 1 deze kaart houden. Wanneer er een scherp voorwerp op de 

speelkaart staat, verliest speler 1 één van zijn ballonnen. Deze twee speelkaarten worden 

daarna verwijderd uit het spel. Wanneer speler 1 nog geen ballon verzameld had, heeft deze 

kaart geen effect. Op één kaart staat ‘Oh jammer, deze ballon is weggevlogen!’. Deze kaart 

heeft geen waarde.  

 

Daarna wisselen de beurten en beschrijft speler 2 een luisterkaart. Het spel eindigt wanneer 

er geen kaarten meer zijn. De speler met de meeste ballonnen, is de winnaar! 

Doelstellingen: 

 

- spraakverstaan op woordniveau in 

gesloten set 

- auditief geheugen (vier elementen) 



Voorbereiding: 

Benodigdheden: 

sjabloon, hard papier (A4), schaar 

Werkwijze: 

1. Print alle pagina’s af op hard papier.

2. Knip alle kleine speelkaarten met de ballonnen en de scherpe voorwerpen uit.

3. Knip alle luisterkaarten uit.

     Veel plezier! 


