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                                                                Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: 

                                                                  

                                                                             Woeste Willem  

 

1. Auditieve Analyse:    A:  Eén en twee lettergrepen nazeggen. 

                                        B:  Drie of meer lettergrepen nazeggen. 

 

2. Auditieve Sinthese:  A:  Lettergrepen samenvoegen tot een woord. 

     B: Letters samenvoegen tot een woord. 

 

Meer                       Willem   zeerover 

Schip                       woeste                    landrotten 

Huis                         brombeer                kraaiennest 

Brult                         armen                      verrekijker 

Bang                        zwaaien                   zeeroversliedje 

Boom                       schoorsteen            harmonica 

Raar                         huilen                       rommelen 

Frank                        boven                      zeeroverskist 

Leeuw                      zeeleeuw                 zwaardtandhaai 

Sip                            vlieger                      zeemeermin 

Stok                           gezicht 

Staart                         rennen 

 Oor                          dingen 

 Kist                           rommel 

 Haai                         middag 

 Tand                        deksel 

Neus                        wringen 

 Fles                          geheim 

                                 landrot 

                                  schatkaart 

                                 zeeziek 

                                 zwemmen 

                                 rugzak 
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3. Auditieve Analyse:   * Zinnen verdelen in woorden. 

 

Aan de rand van het meer. 

Woeste Willem was een zeeroever. 

Hij woont nu in een huis. 

Hij kijkt door zijn verrekijker. 

Hij zit in het kraaiennest. 

Ik durf niet naar beneden. 

Frank begint te rennen. 

 

4. Auditief Geheugen:     Nazeggen van zinnen. 

  

Aan de rand van het meer. 

Woeste Willem was een zeerover. 

Hij woont nu in een huis. 

Hij kijkt door zijn verrekijker. 

Hij zit in het kraaiennest. 

Ik durf niet naar beneden. 

Frank begint te rennen. 

Er ligt telkens iets op de stoep. 

Een hele middag druk bezig. 

Hij doet de deur open. 

Daar heb ik niet aan gedacht. 

 

5. Auditieve Discriminatie:   * Reactie woorden herkennen. 

 

piraat    Frank   vlot   piraat  kist  deksel  piraat  rommel  piraat  zeerover  piraat 

piraat   Willem  zeerover  Willem  huis  wonen  Willem  pensioen  Willem  Willem 

deksel  kist  kist  vlot   piraat  kist  wonen  boom  kist  verrekijker  kist  landrotten  kist  

 

6. Auditieve Discriminatie: * Rijmen. 

 

Boom   huis   zee   schat                
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7. Auditieve Discriminatie: * Het langste woord. 

 

Schip        harmonica 

Boom        brombeer 

Zeeziek     zeemeermin 

Landrot      kraaiennest 

Deksel       zeeroversliedje 

Neus          zeeroverskist 

 

8. Auditieve Discriminatie: * De langste zin. 

 

Hij is een zeerover                      Hij woont nu in een huis. 

Hij is met pensioen.                    Hij klimt elke dag in het kraaiennest. 

Hij kijkt door zijn verrekijker.       Er staat een jongetje op het dak. 

 Willem kijkt omhoog.                  De kapotte vlieger ligt op het dak. 

Frank begint te rennen.               Hij krabt achter zijn oor. 

Frank help het deksel op tillen.   Ik zat een keer in keer in een zware storm. 

 

9. Auditieve Discriminatie: A: Het eerste woord. 

                                              B: Het laatste woord. 

                                              C: Het middelste woord. 

 

Zee   vlot   schelp 

Zeerover   hangmat    verrekijker 

Schateiland   strand    vlag 

Schat  Willem   hangmat 

Landrot   piraat   schip 

Meer  schip   huis 

Oor  kist  haai 

Fles  vlot  stok 

10. Auditieve Discriminatie. * Reactieletters herkennen. 

 

g    r    s    t    p    l    g    m    b    g 

n   s    l    oo    s    m    p    s    t    g 

k    l    p    s    aa    p    n    g    p    ee 

oo    ee    aa    ie    oo    a   i    oo    oe    ui 

e     i    k   m    g    m    r    t    i    au   m 
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11. Auditieve Discriminatie.  A :  De eerste letter. 

                                                 B :  De laatste letter.                                     

 

Huis     vlot    boom   schip   haai   neus  fles  vlieger   rennen  deksel 

 

 

12. auditief Geheugen. * Hetzelfde woord in drie/vier woorden. 

 

Vlot     vlot    schip  boom 

Neus   huis   neus  fles 

Vlieger  haai  haai   deksel 

Zee  vlot  schelp  schelp 

Oor  kist  haai  oor 

 

13. Auditief Geheugen. * Hetzelfde woord in twee zinnen. 

 

Woeste Willem is zeerover.           Hij is zeerover. 

Hij woont in een huis.                     Er zit een dak op het huis. 

Hij tuurt door zijn verrekijker.         Hij kijkt door zijn bril. 

Hij zit in het kraaiennest.                Het kraaiennest zit in een boom. 

Ik ben Frank.                                    Frank zit op het dak. 

 

14. Auditief Geheugen. * Nazeggen van 4 woorden, zonder relatie. 

 

Mat              paard         pen          boek 

Schrift         deur            krijt          juf 

Kring           verf             tijd           blok 

Raam         pot               zand       geld 

Kwast         fles              bel          tas 

 

Tafel           jarig                papier             puzzel 

Lotto           meester          schrijven         kinderen 

Lezen         vissen             lokaal              telefoon 

Zandbak     bouwhoek      schoolbord       weegschaal 

Potlood       bureau           prikpen             traktatie 
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15. Auditief Geheugen.  * Het ontbrekende woord noemen. 

 

schip      vlot    huis   boom 

                vlot   huis   boom 

 

neus        fles    deksel   kist 

neus        fles                 kist 

 

haai     tand    oor    staart 

haai     tand    oor   

 

stok    sip    leeuw   Frank  

stok             leeuw   Frank  

 

16.Auditief Geheugen. * Nazeggen van cijferreeksen. 

 

3412          9876                    5431                    6872 

4321          6754                    2531                    9632 

5413 8963                    3245                    2147 

1542    7285                    5252                    5874 

1325 9216                    4235                    6541 

 

17. Auditief Taalbegrip. * Een zin langer maken. 

 

Woeste Willem is een……. 

Hij speelt op zijn …… 

Frank zit op het……. 

Ze bouwen een nieuw…… 

Ik kan niet……. 

 

18. Auditief Taalbegrip.  * Tegenstellingen. 

 

Groot                 klein                                       zacht          hard 

Oudste              jongste                                   nat              droog 

Buiten                binnen                                   open           dicht 

Te laat               te vroeg                                 schoon        vies 

Snel                   langzaam                               vast            los 
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19. Auditief Taalbegrip. * Goed of fout? 

 

Woeste Willem en Frank zijn vrienden.                         Goed.                                                                      

Woeste Willem kan goed zwemmen.                             Fout. 

Woeste Willem kan mooie verhalen vertellen.               Goed. 

De schatkist zit vol geld.                                                Fout. 

Frank is bang op het dak.                                              Goed. 

Het kraaiennest zit onder de boom.                               Fout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 


