
Auditieve taaloefeningen bij het thema school 

• Auditieve synthese; 
Lettergrepen samenvoegen tot een woord en letters samenvoegen te een woord 

bel tafel kinderen 
stoel meester traktatie 
juf potlood boekenhoek 
boek papier boekenkast 
schrift huishoek poppenkast 
pen pauze prikpennen 
krijt zandbak watertafel 
deur puzzel verfschorten 
kring bouwhoek computer 
mat weegschaal speellokaal 

• Auditief geheugen; 
Nazeggen van eenvoudige en moeilijke zinnen 

De juf leest het boek De deur staat op een kier 
Ik schrijf met een pen Hij speelt op de mat 
Tom bouwt een huis Bob zit op zijn stoel 
Els speelt in het zand Tim schrijft in zijn schrift 
Is dit boek van jou? Waar staat de pot met verf? 

We spelen in de zandbak Ik prik een narcis uit dit stuk papier 
Komen jullie in de kring? Alle tekeningen gaan in de map 
Een potlood slijp je met de puntenslijper Vandaag kijken we poppenkast 
De tekeningen hangen aan de lijn In welke groep zit jij? 
Als je jarig bent, ga je trakteren Juf maakt een tekening op het bord 

In de huishoek hangen verkleedkleren 
Als het mooi weer is mogen we buiten spelen 
De meeste kinderen spelen het liefst in de bouwhoek 
Doe je eerst je verfschort aan voordat je gaat schilderen? 
Onze meester kan mooie verhalen vertellen 
De kinderen zitten aan hun tafel 
Roos gaat vandaag voor het eerst naar school 
Morgen is het woensdag dan gaan we maar een keer naar school 
In de kring doen we vaak spelletjes met elkaar 
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• Auditieve discriminatie; 
Rijmwoorden bedenken 

beer pen boek 
raam deur mat 
pop stoel juf 
papier blok fiets 
kraan bel klei 

Het langste woord 

beer poppenkast blok cirkel 
papier bel fiets zandbak 
pop bouwhoek kwast plakselpot 
stoel tafel juf meester 
zingen pen gitaar lied 
klok puzzel boek computer 
traktatie jarig gieter plant 
driehoek dobbelsteen krijt huishoek 

Het eerst – middelste – laatste woord 

rood wit blauw cirkel driehoek vierkant 
geel zwart groen rechthoek ruit balk 
grijs paars wit zeshoek kubus balk 
oranje rose geel tegel vierkant cirkel 
bruin blauw grijs driehoek rechthoek ruit 

luid zacht hard blauw zwart wit 
groot rond hoekig paars oranje geel 
zwaar krom klein roze paars grijs 
licht hard ruw bruin rood groen 
grof glad zacht oranje geel blauw 

papier kwast lijm maandag woensdag vrijdag 
verf potlood schort dinsdag zaterdag zondag 
pen schrift boek zondag maandag dinsdag 
tekening schilderij kleurboek donderdag dinsdag zaterdag 
plaksel prikpen priklap vrijdag zondag donderdag 
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De eerste letter 

pen school raam 
kast mat meester 
ketting la tafel 
tekening verf bel 
zandbak schep maandag 
dinsdag stoel beer 

De laatste letter 

juf weegschaal potlood 
papier boek krijt 
pen stoel puzzel 
gitaar muziek deur 
maandag la beer 

De middelste letter 

pop beer bal 
boek tuin pen 
mat juf school 
bak lol bel 
deur raam muur 

• Auditief geheugen 
Het ontbrekende woord noemen 

stoel tafel kast raam 
stoel kast raam 

krijt pen viltstift potlood 
krijt pen viltstift 

schrift boek map schoolbord 
boek map schoolbord 

juf kind moeder meester 
juf kind meester 
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• Auditief taalbegrip 
De zin langer maken 

Juf leest……… Irma loopt………… 
Joris zingt………… Ruben schept…………… 
Robert speelt………… De kinderen gaan…………… 
De jongen bouwt…………… De meester schrijft…………… 
Margriet vouwt……………… De jongens tekenen……………… 
Het meisje klimt………………… Iris en Inge schilderen…………………… 
Thomas rent………………… Tom wast………………… 
Emma wandelt………………… De zussen fietsen…………………… 

Tegenstellingen 

groot klein zacht hard 
oudste jongste nat droog 
buiten binnen open dicht 
te laat te vroeg schoon vies 
snel langzaam vast los 
mooi lelijk veel weinig 

Goed of fout zinnen 

Met een kwast kun je verven Goed 
Als het mooi weer is gaan we buiten met de karren spelen Goed 
Papier plakken doe je met een schaar Fout 
Een blokfluit heeft snaren Fout 
In een schrift kun je schrijven Goed 
Op een tafel moet je zitten Fout 
Een juf is een vrouw en een meester is een man Goed 
In een bouwhoek speel je met poppen Fout 

Raadsels 

Je kunt er vormen mee maken en als het droogt wordt het heel hard Klei 
Hiermee knip je wol en papier in stukjes Schaar 
Als je hier mee gaat plakken, zorg dit ervoor dat het niet los gaat Plaksel 
Een mevrouw die zorgt dat je veel leert op school Juf 
Het heeft twee wielen, trappers en een rem Fiets 
Hieruit leest juf vaak voor Boek 
Je kunt het knippen, plakken, vouwen en scheuren Papier 
Hiermee speel je graag met een schep, emmer en zeef Zand 
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