
Auditieve oefeningen Jip en Janneke en vriendjes 

Auditieve synthese 

(Lettergrepen samenvoegen tot een woord) 
j-i-p tak-kie jan-ne-ke 
h-ui-s sie-pie lam-me-tje 
h-e-g knot-je au-to-rit 
p-oe-s spe-len fo-to-graaf 
p-u-m kap-per pop-pen-jans 
p-oe-m vriend-jes goed-ma-ken 
sp-e-l ru-zie ei-e-ren 

Auditieve discriminatie 

(Rijmen) 
jip poes lam hond stoel huis 
beer bel pop ziek haar boek 
papier deur fiets verf raam ziek 

(Het langste woord) 
jip janneke hond takkie 
siepie poes poppenjans pop 
spelen pum hannes paard 
autorit tante goedmaken ruzie 
boos lammetje poes spelen 

(Eerste – middelste of laatste woord) 
rood wit blauw zwart wit grijs 
geel zwart groen bruin zwart geel 
grijs paars wit rose rood oranje 
oranje rood geel blauw groen geel 
bruin blauw grijs zwart groen rood 
paars groen rood geel rood oranje 

(Wat is de langste zin?) 
Jip speelt Jip speelt met Janneke 
Pum en Poem zijn nichtjes Pum en Poem 
Siepie is boos Siepie is de poes van Janneke 
Janneke speelt met beer Jip doet een spelletje met Poppenjans 
Takkie doet ondeugende dingen Takkie is lief 
Vlekkie is een poes Vlekkie speelt graag met Siepie 
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Jip knipt Jip knipt in een boek 
Janneke kijkt Janneke kijkt door de heg 
Jip en Janneke worden vriendjes Jip is leuk 

( De eerste – middelste – laatste letter) 
jip poes takkie 
vlekkie heg vader 
knippen schaar verf 
beer pop boek 
moeder boos ruzie 
tante lief auto 
dokter haar kapper 
siepie ziek bel 
puzzel pen kraag 

Auditief taalbegrip 

(Zin langer maken) 
Jip gaat naar…………… 
Janneke pakt een ……………… 
Jip en Janneke lopen ……………… 
Janneke en Jip spelen met……………… 
Poppenjans zit op ……………………… 
Beer ligt in………………………… 
Vlekkie speelt met……………………… 
Takkie loopt naar …………………………… 
Siepie ligt in ………………………… 
Moeder zegt ………………………… 
Tante geeft …………………………… 
Vader pakt …………………………… 

(Tegenstellingen) 
Jip is lief Janneke is ………………… 
Moeder is groot Janneke is ………………… 
De ene streep is zwart De andere streep is……………… 
De kapper is boos De kapper is ………………… 
Takkie is buiten Siepie is ………………………… 
Vader staat hoog op de trap Vader staat …………………… op de trap 
Moeder komt snel Moeder komt ………………………… 
Jip is schoon Janneke is …………………… 
Vader is de jongste Moeder is de ……………………… 
Janneke is te vroeg Jip is te …………………… 
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Jip heeft veel vriendjes Jip heeft ………………………… vriendjes 
Vlekkie is droog Siepie is ………………… 
De poot van beer zit los De poot van beer zit …………………… 
Beer is zacht Poppenjans is …………………… 

(Goed of fout) 
Janneke heeft een vriendje Goed 
Jip heeft een vriendinnetje Goed 
Takkie is een poes Fout 
In de heg zit een gaatje Goed 
Jip woont naast Janneke Goed 
Beer is van Janneke Fout 
Jip en Janneke maken nooit ruzie Fout 
Jip en Janneke spelen vaak alleen Fout 

Auditief geheugen 

(Nazeggen van cijferreeksen) 
3412 4726 2846 
1634 3526 3631 
3852 3962 1635 
8253 1946 3752 
2951 3861 9674 

(Nazeggen van vier woorden zonder relatie) 
Jip auto moeder Siepie 
bloem blok circus dokter 
Janneke gordijn heg buren 
knippen tuin kleuren poes 
Vlekkie hond buiten vrienden 
huis Takkie schoon schuur 
vader fietsen ijsje boom 
geld winkel Hannes step 
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