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Auditieve oefeningen onder en boven de grond 
 

 

Auditieve synthese 

 Letters en lettergrepen samenvoegen tot een woord 

m-o-l   mols-hoop   voor-poot-jes 

g-a-ng   gra-ven   re-gen-plas 

gr-o-nd  bij-ziend   lie-ve-heers-beest-je 

p-oe-p   spet-ters   paar-den-vij-gen 

d-ui-f   gra-zen   kni-kker-keu-tels 

p-aa-rd  dro-men   her-kauw-en  

h-aa-s   klon-tjes   koei-en-vla 

g-ei-t   var-ken   brom-vlieg-en 

k-oe   hoop-je   stil-zit-ten 

h-o-nd   vlie-gen   te-vre-den 

 

Auditief geheugen 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

De mol graaft een gang 

Hij eet een worm 

Er ligt een molshoop in het gras 

De duif vliegt voorbij 

De koe staat in de wei 

Een paard hinnikt 

De haas eet een wortel 

De geit staat te dromen 

Het vette varken ligt op het gras 

Er valt een zacht bruin hoopje 

De poep is van een hond 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De poep kwam op de kop van de mol terecht 

Wie heeft er op mijn hoofd gepoept 

Het paard is aan het grazen 

Er vallen heel veel paardenvijgen op de grond 

De mol is onder de indruk van het paard 

Er stuiteren allemaal klontjes op het gras 

De koe staat in de wei te herkauwen 

Er valt een bruingroene koeienvla naast de mol in het gras 

De bromvliegen ruiken aan de poep 

De mol weet wie op zijn kop heeft gepoept 

Hij klimt op het hondenhok van Bullebak 
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 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

poep  hond  kast  huis 

deur  cijfer  stoep  raam 

geit  boek  school  stoel 

mug  hol  tafel  dak 

wei  boer  letter  fiets 

mol  worm  wolk  kerk 

 

Auditieve discriminatie 

 Reactiewoorden herkennen 

mol hol mol huis paard    mol   geit mol hol mol 

poep mol poep hoop koe poep vlieg hond poep mol 

haas mol poep haas hoop paard haas koe hond mol 

geit haas geit geit koe paard haas geit mol poep 

paard   koe paard     haas    paard     geit     mol     paard     geit    vlieg 

varken      mol      varken      hond       koe       varken      vlieg      varken 

 

 Rijmen 

Lees telkens de zin voor. Laat de kinderen nu het rijmwoord aanvullen. 

 

Er kruipt een spin op mijn ……… (kin) 

Er zit een mug op mijn ………(rug) 

Er zit een kip op de ………(wip) 

Er zit een hommel op de ………(schommel) 

Er zwemt een rat in het………(bad) 

Er vliegt een bij in de ………(wei) 

Er kruipt een slak op een ………(tak) 

Er loopt een muis door het………(huis) 

Er zit een mus in de………(bus) 

Er kraait een haan op de ………(maan) 

Er zit een mol in zijn………(hol) 

Er zit een slang in de ………(gang) 

 

Bedenk rijmwoorden op:  

geit   paard    koe  

mol   poep    vlieg 

haas   wei    varken 

 

 Het langste woord 

mol   molshoop   paard   paardenhoofd 

herkauwen  koe    knikkerkeutels haas 

geit   geitenmelk   varken   modderpoel 

hondenhok  hond    slakkenhuis  slak 

paard   paardenvijg   duif   duiventil 
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 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

koe  paard    varken  mol  duif  koe 

haas  geit    paard  hond  mol  vlieg 

varken  koe    vlieg   geit  koe  mol 

duif  vlieg    varken  koe  paard  geit 

koe  varken    vlieg   geit  mol  vlieg 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

koe    geit    duif 

geit    duif    vlieg 

paard    mol    koe 

varken    haas    mol 

duif    kip    geit 

mol    poep    haas 

 

Auditief taalbegrip 

 Een zin langer maken 

De mol graaft……… 

Het paard staat……… 

De koe loopt naar ………… 

De vliegen ruiken ……… 

De geit zegt ……… 

De haas huppelt ………… 

In het gras kruipt ………… 

De duif vliegt ………… 

In het hondenhok zit ……… 

Het varken rolt door ………… 

De poep ligt ………… 

In de wei staan………… 

In de lucht vliegt …………… 

In de stal loopt…………… 

De boer gaat………… 

De boerin maakt…………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Onder de grond   Boven de grond 

Donker    Licht 

Boerderij    Dieren 

 

 Tegenstellingen 

De koe is zwart en ……… 

De geit heeft niet weinig maar ………………keutels 

De poep van het varken ruikt niet lekker maar …………… 

De mol graaft niet een korte gang maar een ………………… gang 

De duif vliegt niet hoog maar ……………… 
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De poep van de mol is niet groot maar ……………… 

De hond is niet jong maar ……………… 

De boer is niet voor de boerderij maar………………… 

De mol is niet onder de grond maar …………………………… de grond 

De vlieg is niet groot maar …………………………… 

De grassprieten zijn niet kort maar………………………… 

De molshoop is niet klein maar ……………………………… 

Een varken is niet dun maar ………………………………… 

Een paard springt niet laag maar ………………………………… 

De koe is niet druk maar…………………………………… 

 

 Goed of fout? 

De boer maait het gras in het weiland   (goed) 

De mol loopt over het strand    (fout) 

De vlieg ruikt aan de poep     (goed) 

De mol graaft een mollengang    (goed) 

Het varken rolt in de modder    (goed) 

Het paard herkauwt het gras    (fout) 

Het jong van een varken is een lammetje   (fout) 

Een paard hinnikt      (goed) 

Een koe blaft       (fout) 

De geit geeft melk      (goed) 

Een mol kan niet goed kijken    (goed) 

De hond woont in een hondenhok    (goed) 

De koe slaapt in de stal     (goed) 

 

 Raadseltjes 

Het is zwart en wit en eet graag gras    koe 

Het is bruin en kan goed over een balk heen springen  paard 

Het heeft een zachte vacht en kan slecht zien   mol 

Het is roze en houdt van rollen in de modder   varken 

Het heeft uiers en horens en zegt meeeeee   geit 

Het is grijs, heeft twee vleugels en roept roekoe  duif 

Het is klein, heeft twee vleugels en houdt van poep  vlieg 

Het heeft een kop, vier poten, twee oren en kan hard blaffen hond 

Het is bruin, heeft twee oren, rent hard en graaft een hol haas   

 

 


