
Auditieve oefeningen over thema beren 

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

beer honing lantaren 
boom panda koala 
hol ijsbeer welterusten 
maan kleine Olivier 
bruin grote herfstblaadje 
sneeuw donker verdwaald 
bed slapen struiken 
bang sterren wasgoed 

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

Grote Beer en Kleine Beer 
Gingen naar hun hol toe 
Lekker slapen, zei grote Beer 
Kleine Beer ging niet slapen 
Het is zo donker in dit hol 

Wat een mooi geel blad 
Olivier rent erachteraan 
Naar de rand van het bos 
Dan is hij verdwaald 
Olivier begint te huilen 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Buiten is de maan en zijn de flonkerende sterren 
Ik heb toch een lichtje voor je aangedaan? 
Kun je niet slapen, kleine Beer? 
Ik ben heel erg bang in het donker 
Kleine Beer is gelukkig in slaap gevallen 

Mama hangt de was aan de waslijn 
Papa harkt de bladeren bij elkaar 
Olivier is helemaal alleen in het bos 
Dan begint hij heel erg hard te brullen 
Dan rent Olivier weer terug naar huis toe 
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Auditieve discriminatie 

• Rijmen 
Wat rijmt op: 
beer licht 
bruin hol 
geel donker 
rood ster 
lijn maan 

• Het langste woord 
beer berenbos bladeren blad 
slaap welterusten donker hol 
licht lantaren lezen vuur 
maan flonkerend ster slapen 

mama was papa bladeren 
struik blaadjes bos bosrand 
verdwaald bos brullen boe 
wasgoed lijn geel bladeren 

• Het eerste woord/ het laatste woord/ het middelste woord 
spelen sneeuw moe 
slapen bang donker 
lantaren hol spelen 
buiten maan ster 
slapen lezen beer 
donker vuur boek 

mama was waslijn 
papa harkt blad 
blad geel rennen 
bos alleen huilen 
brullen antwoord rennen 
huis papa mama 

• De eerste letter 
groot klein beer hol 
donker licht slapen maan 
sterren Olivier mama papa 
bos geel blad lantaren 
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• De laatste letter 
hol beer bos bruin 
geel rood slapen donker 
maan ster licht blad 

• De middelste letter 
geel boom bos bed 
beer tuin rood huis 
lijn maan hol daar 

Auditief taalbegrip 
• Een zin langer maken 
Kleine Beer speelt……… 
In bed……… 
Grote Beer brengt…… 
Kleine Beer is……… 
Buiten is…… 

Olivier ziet…… 
Hij gaat…… 
In het bos ziet hij…… 
Als hij bang is, gaat hij …… 
Hij holt…… 
Thuis ziet hij…… 

• Tegenstellingen 
Kleine Beer is niet groot maar…… 
Grote Beer is niet stout maar…… 
Het hol is niet licht maar…… 
De maan is niet klein maar……… 
In de lucht staan niet weinig maar ………… sterren 
Kleine Beer slaapt niet maar is ……………. 

De was van mama is niet vies maar……… 
Papa harkt niet weinig maar ……… bladeren 
Olivier loopt niet langzaam maar ……… 
In het bos zijn de bomen niet klein maar…… 
Olivier gaat niet lachen maar ……… 
Olivier brult niet zacht maar……… 
Als hij papa en mama ziet, is hij niet verdrietig maar …… 
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