
Auditieve oefeningen thema herfst 

Auditieve synthese 
• Lettergrepen samenvoegen tot een woord 
• Letters samenvoegen tot een woord 

boom eekhoorn regenjas 
eikel regen laarzen 
web paraplu langzaam 
stippen hazelnoot snel 
paddenstoel wind beukennoot 
slak uil bladeren 
kabouter dennenappel tak 
egel kastanje rood 
spinnenweb bos oranje 
blad herfst draadje 

Auditief geheugen 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Ik loop door het bos Ik zie een paddestoel 
De boomstam is bruin De uil zit in de boom 
De spin weeft een web Zie je die noot? 
De spin vangt een vlieg Het waait heel hard 

De eekhoorn zoekt naar noten Ik vind een beukennoot op de grond 
De dennenappel valt uit de boom De uil vliegt in het donker 
De wind waait de bladeren weg De slak gaat langzaam vooruit 
Heb je een nieuwe regenjas? Het bos ruikt lekker in de herfst 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Een paddenstoel heeft niet altijd stippen op de hoed 
Trek je laarzen aan als je naar buiten gaat 
De egel rolt zich op als hij ergens bang voor is 
Aan de boom hangen een heleboel kastanjes 
Het gele blad waait langzaam van de boom 
Zie je de spin aan een draadje hangen? 
De vogels vliegen naar een warm land 
De uit woont in de hoge holle boom 
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• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

tak geel bos slak 
web snel herfst egel 
blad eikel rood wind 
spin boom regen bruin 
stip muis hol veel 

Auditieve discriminatie 

• Rijmen 
Wat rijmt op: 
bos boom rood 
beer beuk den 
waaien stip hazelnoot 
tak paddenstoel bruin 
regen geel uil 

• Het langste woord 
paddenstoel rood boom bladeren 
bos bomen regenjas waaien 
slak eekhoorn wind stormen 
paraplu nat laarzen regenjas 
vogeltrek zuiden beukennoot beuk 
blad bladeren spinnenweb spin 
beuk dennenappel spar hazelnoot 

• De langste zin 
Ik loop Ik loop in het bos 
Ik zie een blad Er ligt een blad op de grond 
De vogels vliegen naar het zuiden De vogels vliegen 
De spin weeft een web De spin weeft 
De slak kruipt langzaam vooruit De slak kruipt 
Zie je die beukennoot? Hij ligt onder de boom op het mos 
Trek je laarzen aan Het regent 
Het stormt Hou de paraplu maar goed vast 
Het blad is geel, rood en oranje De boom is bruin 
De egel zoekt Hij zoekt insecten en wormen 
Het waait Het waait heel erg hard 
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• Welk woord hoort niet in het rijtje? 
kastanje – tulp – eikel – beukennootje 
stoel – herfstblad – regen – paddenstoel 
paraplu – storm – tafel – wolken 
bessen – appels – mond – peren 

• Het eerste woord/het laatste woord/het middelste woord 
wind regen storm bruin geel oranje 
paraplu laarzen regen beuk spar kastanje 
web spin draadje blad stam tak 
paddestoel rood puntmuts laarzen plas paraplu 
spin draadje mug dauw storm mist 
stam blad tak regen wind regenbui 
eikel hazelnoot kastanje geel oranje rood 
langzaam snel traag bos boom tak 
regen laarzen storm mug vlieg spin 
tak blad boom hout bos zagen 
egel eekhoorn vos slak huisje langzaam 
paddenstoel vliegenzwam egel rood geel bruin 

• De eerste letter 
boom kastanje stippen 
bos regen slak 
uil langzaam kabouter 
tak oranje paraplu 
rood eikel vogel 

• De laatste letter 
tak vlieg langzaam 
geel spin paraplu 
rood uil kabouter 
bos snel stip 
boom noot worm 

• De middelste letter 
bos web noot 
tak poes beuk 
boom vuil den 
vuur koud geel 
veel tijd daar 
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Auditief taalbegrip 

• Een zin langer maken 
Het regent…… De kabouter zoekt…………… 
De paddenstoel is……… De eekhoorn springt…………… 
De spin weeft…………… De vogels vliegen ………………. 
De uil zit…………… De dennenappel valt…………… 
Langzaam gaat…………… De egel loopt…………… 
Rood is………………… Ik ga naar…………… 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
boom regen 
kleuren herfst 
noten dieren 

• Tegenstellingen 
Het gaat niet snel maar………………… 
De stam is niet ruw maar……………… 
Het blad voelt niet hard maar ………………… 
De kabouter is niet groot maar………………… 
Er liggen niet weinig maar ……………………… bladeren 
De boom is niet hoog maar…………………… 
De straat is niet nat maar…………………… 
De stam is niet dun maar …………………………. 
De regenmeter is niet leeg maar ……………………… 
De tak is niet kort maar……………………… 

• Goed of fout? 
In de herfst groeien de blaadjes aan de bomen fout 
Een vliegenzwam kun je niet eten goed 
Een oude boom is dikker dan een jonge boom goed 
Een slak kruipt erg snel fout 
Een spin heeft acht poten goed 
In de herfst vallen de eikels van de kastanjeboom fout 
Een egel kan goed in de bomen klimmen fout 
Een eekhoorn verzamelt noten voor de wintervoorraad goed 

• Raadseltjes 
Dit dier leeft in de nacht, kan vliegen en zijn nek ver draaien uil 
Deze schimmel heeft een hoed, een steel en een rokje paddenstoel 
Deze noot zit verstopt in een stekelige bolster kastanje 
Dit dier kan ver springen en heeft een pluizige staart eekhoorn 
Dit dier sleept zijn huis de hele dag mee slak 
Dit ding houdt je droog als het regent paraplu 
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