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Auditieve oefeningen  
 

Boek van de week: 

1; De boerderij 

2; De koe die in het water viel 

3;  

4;  

 

Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

k-oe   l-a-m    

b-oe-r   h-aa-n 

sch-aa-p  m-ui-s 

r-ie-k   g-ei-t 

k-i-p   r-a-m 

p-oe-s   w-ei 

b-o-k   z-eu-g 

h-o-k   h-oo-i 

 

trac-tor  krui-wa-gen   prik-kel-draad 

schof-fel  melk-tank   melk-ma-chi-ne 

em-mer  boer-der-rij   paard-en-stal 

boer-in  o-ver-al   uit-mes-ten 

tuin-slang  ei-er-en   paard-en-sprong 

var-ken  hooi-berg   ko-nij-nen-hok 

veu-len  mest-hoop   broed-ma-chi-ne 

kui-ken  wei-land   melk-wa-gen 

 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

De koe staat in de wei 

De kip legt een ei 

Het paard trekt de kar 

De hond zit in zijn hondenhok 

Het schaap krijgt een lam 

De mest ligt in de kruiwagen 

De haan kraait al heel vroeg 

In de hooiberg ligt veel vers hooi 

De boer werkt op het land 

De boer heeft zijn klompen aan 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De koe staat in de wei achter het prikkeldraad 
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De kip en de haan zitten in het kippenhok 

Het jong van een paard heet een veulen 

De boer veegt met een bezem het hooi uit de stal 

De boerin werkt op het land en melkt de koeien 

Alle kippen zitten in het kippenhok en broeden 

De koeien worden twee keer per dag gemolken 

De lammetjes drinken melk bij hun moeder 

De melk gaat in de melkwagen en wordt naar de fabriek gebracht 

 

 Nazeggen van een cijferreeks 

1473   9375   2842   9752 

2843   0597   2624   8467 

1856   3967   2645   9825 

1745   2856   9274   9273 

 

Auditieve discriminatie 

 Woordstukjes: Hoeveel lettergrepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 

Koe   boerin   boerderij  

Schaap  tractor  kruiwagen 

Paard   wagen   varkensstal 

Stal   hooiberg  kippenhok 

Hooi   konijn   melkwagen 

Kip   varken   appelboom 

Haan   veulen   paardenstal 

Melk   kuiken   prikkeldraad 

Boer    melktank  broedmachine 

 

 Leg voor elk woord in de zin een blokje neer 

De kip loopt los 

Het paard rent door de wei 

De koe staat in de stal 

Het kalfje loopt naast de koe 

Het schaap heeft veel wol 

Het lammetje zwiept zijn staart heen en weer 

De boer harkt het hooi 

De boerin geeft de koeien eten 

De haan kraait heel hard  

De boer melkt de koe 

Op de boerderij is het erg druk 

Er zijn veel varkens in een hok 

 

 Reactiewoorden herkennen 

Kip – paard – kip – koe – big – kip – kip – hooi – koe – kip – haan – kip- poes 

Koe – kip – paard – koe – koe – kuiken – kip – koe – paard – varken – koe – hond 

Big – varken – big – koe – kalf – big – hond – poes – big – big – kuiken – koe – big 
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Kalf – koe – kuiken – kalf – big – hond – poes – kalf – hond – poes – kalf – big 

Melk – kaas – melk – koe – kip – haan – melk – boter – melk – koe – melk - boter 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Wie kan ruimen op: 

Hond  koe  paard   poes 

Geit  schaap  kip   boer 

Hek  lam  hooi   schuur 

Tuin  haan   

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

Koe  koeienstal  kip  kippenhok 

Veulen  paard   boerin  boer 

Koe  uier   ei  eierdoos 

Stallen hok   kruiwagen paard 

Schaap lammetje  paard  veulen 

Hooiberg stro   melkwagen melk 

 

 De langste zin 

De boer loopt     De boer loopt naar de stal 

De boerin heeft de koeien gemolken De koe geeft melk 

De hond slaapt    De hond ligt in het hondenhok 

Het lammetje drinkt bij de moeder Het schaap loopt 

Ik eet een ei     Het ei ligt in het kippenhok 

 

(Letterrups) 

 Het eerste woord 

Koe  kalf  stier  paard  veulen  hengst 

Schaap lam  ooi  geit  pauw  gans 

Varken zeug  big  hond   konijn  poes 

Boter  melk  eieren  kaas  melk  vlees 

 

 Het laatste woord 

Stal  erf  boerderij boer  boerin  tractor 

Kip  haan  ei  erf  hooiberg schuur 

Tractor kruiwagen auto  erf  weiland gras 

Geit  schaap  paard  melk  koe  uier 

 

 Het middelste woord 

Koe  kalf  stier  kip  kuiken  haan 

Stal   schuur  boerderij poes  melk  koe 

Paard  stal  konijn  lam     pup  poes 

Paard  veulen  pony  hond  poes  varken 
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 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

Koe    poes    poes 

Paard    boer    boer 

Stal    kip    erf 

Varken   haan    hek 

Big    geit    koe 

Hek    kop    boom 

Haan    kaas    voer 

 

 Alfabetisch principe 

De volgende letters staan centraal: b – oe - r 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 

 Een zin langer maken 

De koe geeft………… 

De boer gaat……………… 

De kip legt ………………… 

Het varken ……………………… 

Op de boerderij ……………………………… 

De geit klimt …………………………… 

De boerin veegt ……………………………… 

Het varken rolt ……………………………… 

De koe staat …………………………… 

Het paard rent …………………………… 

De haan zit ……………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Boerderij   jonge dieren   groente 

Paard    koe     

 

 Zingeving en gesprekken 

Welke dieren zijn op de boerderij? 

Waarom zijn ze er? 

Wat eten de dieren? 

 

Hoe heet het jong van een: hond, kat, schaap, koe, kip, paard 

Hoe heet het mannetje of vrouwtje van een: hengst – merrie, koe – stier, kater – poes, 

geit – bok, zeug – beer, ram – ooi, reu – teef. 

 

Wie hoort bij elkaar? 

Paard – veulen (merrie – hengst) 

Koe – kalf (koe –stier) 

Schaap – lam (ooi – ram) 

Kip – kuiken (kip – haan) 

Varken – big (zeug – beer) 
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Eend – kuiken (eend – woerd) 

 

Wat komt van welk dier: 

Vlees, melk, eieren, yoghurt, wol, enz. 

 

Welke dieren boerderij /  dierentuin?  

Olifant, koe, geit, leeuw, enz. 

 

 Tegenstellingen 

De koeien geven niet weinig maar …………melk 

Het gras is niet nat maar………………………… 

Het paard springt niet hoog maar …………………………… 

Een koe voelt niet ruw maar ………………………… 

Het konijn is niet wild maar …………………………… 

Het schaap mekkert niet zacht maar ……………………… 

Het varken is niet jong maar ……………………………… 

Het lam is niet groot maar ……………………………… 

De koeien staan niet ver weg maar ………………………………… 

 

 Goed of fout? 

Het paard slaat op hol en springt over het hek 

De volle melktank is helemaal leeg 

Melk is heel gezond 

De koe geeft veel chocolademelk 

De kip legt een ei in het kippenhok 

Op de boerderij zie je veel dieren 

In de winter haalt de boer het hooi van het land 

Van melk maak je boter, kaas en eieren 

De haan broedt de eieren uit 

Ik ga goudvissen vangen in het slootje achter de boerderij 

Het varken rolt zich graag om in de modder 

 

 Raadseltjes 

Ik ben roze en heb een krul in mijn staart   Varken 

Ik heb een sik en zeg: meh      Geit 

Ik heb een lange staart en zeg piep    Muis 

Ik knabbel graag op een wortel en heb lange oren  Konijn 

Ik heb een mooie staart en kan een kar trekken   Paard 

Ik heb een rode kam, een snavel en maar twee poten  Haan 

Ik loei en geef melk       Koe 

Ik heb een mooie staart en kraai ’s morgens heel vroeg  Haan 

Ik heb mooie wol en word een keer in het jaar geschoren Schaap 
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 Welk woord hoort er niet bij? 

Kar – traktor – kruiwagen – tuinslang 

Emmer – hooi – gras – veekoeken 

Riek – schoffel – prikkeldraad – hark 

Kaas - klomp – melk – boter 

Koe – schaap – eekhoorn - paard 

 

Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

 Woordenboek en woordkaarten jonge dieren op de boerderij 

 Boek over de boerderij maken 

 Woorden naschrijven 

 

 


