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Auditieve oefeningen bijna jarig 
 

Auditieve synthese 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

sling-er  ver-sie-ren   ver-lang-lijst-je 

ca-deau  uit-no-di-ging   ca-deau-pa-pier 

bal-lon  trak-te-ren   ver-jaar-dags-hoed 

e-ten  vlag-ge-tjes   po-lo-nai-se 

el-la  zol-der-trap   tim-mer-man 

lu-cy  ge-heim-en   uit-no-di-ging-en 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

m-u-ts  k-oe-k   t-a-s   oo-m 

st-oe-l  sn-oe-p  h-oe-d   n-ee-f 

f-ee-st  fr-ie-t   b-oe-k   m-a-m 

k-aa-rt  r-ee-p   sch-aa-r  p-a-p 

t-aa-rt  k-o-p   ij-s   b-e-d 

 

Auditief geheugen 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Ik ben bijna jarig 

Ik moet nog zeven nachtjes slapen 

Ik wil graag een cadeau 

Ik ben erg nieuwsgierig 

Ella mag niet naar de zolder 

Ik geef een leuk feestje 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Ik heb de uitnodigingen al verstuurd naar mijn vriendjes 

Ik heb een lange verlanglijst gemaakt 

Papa gaat een mooie taart bakken met veel slagroom erop 

Er is genoeg drinken voor iedereen 

Ik mag op school trakteren aan de andere kinderen 

Dan mag ik op de stoel staan en gaat iedereen zingen 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Feest – boek – geheim – boom 

Hek – poes – stoel – huis 

Cadeau – kop – bed – taart 

Hond- pak – drinken – schaar 

Snoep – slinger – eten – roos 

Zeep – vaas – tas – ring 

Hoed – kaas – soep – koek 

Wol – ijs – room – sap 

Vis – kip – gum – zus 
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Auditieve discriminatie 

 Reactiewoorden herkennen 

Feest – hoed – feest – muts – feest – feest – snoep – koek – feest 

Slinger – hoed – stoel – slinger – cadeau - slinger – kaas – slinger 

Cadeau – geheim – zolder – taart – cadeau – kaars – bloem – cadeau – feest 

Stoel – stoel – geheim – taart – cadeau – stoel- slinger – ballon – stoel – ijs 

Zolder – geheim – taart – zolder – slinger- stoel – zolder – ballon – vlag – zolder 

Ladder – zolder – ladder – ladder – cadeau – deur – ladder – zolder – ladder - slinger 

 

 Rijmen 

Ella is jarig, kijk eens aan 

Ze mag op de stoel gaan…………………………… 

Haar oom heeft een baard 

Maar krijgt wel een stukje………………………………………… 

Marloes krijgt van tante Kato 

Een prachtig versierd……………………………………………… 

Mama krijgt een ring voor om haar vinger 

Aan de muur hangt een…………………………………………… 

Robert krijgt cadeautjes een heleboel 

En hij zit op een versierde ………………………………………………… 

Wat heeft Daan een pret 

Hij mag vandaag laat op ……………………………………………… 

We hebben het goed geleerd 

Heel hartelijk ………………………………………………… 

 

 Het langste woord 

Jarig  verjaardag 

Cadeau  cadeaupapier 

Zoldertrap ladder 

Timmerman hout 

Ella  vriendinnen 

Geheim  poppenhuis 

Uitnodiging feest 

Zolderraam kijken 

 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

Ella – Lucy – cadeau 

Geheim – zolder – deur 

Ladder – timmerman – klimmen 

Kijken – zolderraam – poppenhuis 

Geheim – bed – badkamer 

Cadeau – strik – papier 

Slinger – ballon – vlaggetjes 

Stoel – hoed – taart 

Snoep – chips - koek 
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 De eerste letter,  de laatste letter,  de middelste letter 

Ella   bed   zolder 

Lucy   hoed   man 

Geheim   raam   vlag 

Kado   dak   feest 

Spelen   huis   huis 

Jarig   koek   stiekem 

Timmerman  hout   ballon 

Stiekem   poes   stoel 

 

 Welk woord eindigt met een andere letter 

Vaas – koek – poes – huis – jas 

Peer – schaar – kar – bel – deur 

Vis – oom – bloem – braam – kam 

Koek – buik – reep – hark – rok 

Bal – zaal – wiel – bril - raam 

 

Auditief taalbegrip 

 Een zin langer maken 

Ella speelt in……………………… 

Ze mag niet naar …………………………………… 

Daar staat een…………………………………… 

Ella speelt met………………………………… 

Daar komt de ………………………………………… 

De ladder staat tegen……………………………………… 

Lucy en Ella klimmen ……………………………………… 

Op het dak zien ze………………………………………… 

Als ik jarig ben dan………………………………………… 

Op mijn feestje eet ik…………………………………………… 

Ik wil graag een………………………………………………… 

De kamer wordt versierd met een……………………………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Jarig   Versiering 

Feest   Lekker eten 

 

 Tegenstellingen 

Ria is groot, de baby is………………… 

Er zijn weinig mensen op het feest, er zijn ……………………mensen op het feest 

Ella weet wel wat ze krijgt, Ella weet ………………………wat ze krijgt 

Die meneer is dik, die mevrouw is ……………………… 

De feestneus is lang, de feestneus is ……………………………………… 

Het masker kijkt blij, de ander kijkt…………………………………… 

De optocht is buiten, het feestje is……………………………………………… 

Het glas is vol, de fles is…………………………………………………… 
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Ballonnen zijn goedkoop, vlaggetjes zijn………………………………………………… 

Ineke grabbelt het  eerst, Lotte grabbelt het…………………………………………………… 

 

 Onzinverhaal 

 

Steek je hand op als er iets niet klopt 

 

Het is nacht. Jeroen wordt wakker en springt uit zijn bed. “Hoi, ik ben jarig”, roept 

hij. Ik wordt vandaag tachtig jaar! Hij rent de trap af naar boven. Daar is mama al. 

Ze smeert de boterhammen in met tandpasta. “Welterusten, Jeroen, met je 

verjaardag”, zegt ze. Papa komt de kamer binnen. Hij geeft Jeroen zijn cadeau. “Oh, 

dat is mooi, een doos sigaren” zegt Jeroen. Dan moet Jeroen naar school. Hij stapt 

in de auto en rijdt weg. Op school zitten alle kinderen op de tafels en ze zingen: Dag 

meneer de sneeuwman, voor Jeroen. De juf geeft Jeroen een mooie feestsjaal en 

dan mag hij trakteren op bruine bonen. Opa en oma komen Jeroen ophalen van school. 

Met z’n drieën steppen ze op de step naar huis. Jeroen krijgt nog veel meer 

cadeautjes: een autootje, een schrift, een bos sleutels en breinaalden. 

Na het eten moet hij naar bed. Hij heeft een geweldige bruiloft gehad. 

 

 

 

 


