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Auditieve oefeningen thema dit ben ik 
 

Auditieve synthese 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

o-pa   broer-tje  li-chaams-deel 

o-ma   tan-te   aan-kle-den 

ba-by   kle-ren  teen-na-gels 

pa-pa   tan-den  fa-mi-lie 

ma-ma   ou-ders  el-le-boog 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

i-k   n-eu-s   h-a-nd   st-aa-n 

b-a-s   b-ui-k   v-oe-t   z-i-t 

b-ee-n   m-o-nd  t-ee-n   l-i-g 

a-rm   oo-r   d-ui-m   bl-ij 

h-oo-fd  w-a-ng   p-i-nk   b-oo-s 

h-aa-r   oo-g   v-e-l   b-a-ng 

 

Auditief geheugen 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Ik ben een leuk kind    Ik steek mijn duim omhoog 

Ik ga naar school toe   Aan mijn voet zitten tenen 

Ik loop op twee benen   Ik ben heel erg boos 

Op mijn hoofd zitten haren   Ik kan op mijn handen staan 

In mijn mond zitten witte tanden  Ik steek mijn tong uit 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Ik woon met mijn familie in een huis 

Iedereen heeft een naveltje in de buik 

Met mijn twee oren kan ik goed horen 

Ik heb een bril voor mijn ogen 

Ik laat de kapper mijn haren knippen 

Ik heb heel hard mijn teen gestoten 

 

 Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

Deur – doos – boek – huis  haar – sok – bloem - hond 

Raam – stift – schaar – lijf  buik – stoel – kast - tuin 

Oog – voet – haar – koe  tong – mond – broek - wiel 

Paard – boom - huis – been  stout – hek – paal - poes 

Bril – neus – deur – oor  deur – bel – pad – huis 

 

Auditieve discriminatie 

 Reactiewoorden herkennen 

Been – arm – been – haar – been – neus – been – been – oog – oor – lip – been 

Haar – neus – oog – haar - buik – haar - arm – been- haar – lip – oor – haar – neus 



 www.jufjanneke.nl 

 

Neus – haar – neus – oog – lip – neus – haar – been – neus – arm – neus – been – neus 

Arm – hoofd – voet – arm – arm – neus – mond – lip – arm – tong – teen – arm – oor 

Mond – neus – oor – oog – mond – teen – pink – duim – mond – mond – voet – mond – buik 

 

 Rijmen 

Bedenk woorden die rijmen op: 

Oog   Haar   Teen   Buik 

Neus   Voet   Hand   Hoofd 

Kin   Lip   Oor   Been 

 

 Het langste woord 

Bril   Brillendoosje  Oor   Gehoorapparaat 

Neus   Zakdoek  Buik   Buikpijn 

Arm   Vinger   Nagel   Nagelschaar 

Ringvinger  Ring   Neusgat  Neus 

Kapper  Haar   Lopen   Been 

Zitten   Stoel   Slapen   Bed 

 

 De langste zin 

Ik ga naar bed    Ik ga lekker slapen in mijn bed 

Ik pak een broek    Ik heb hele mooie kleren in de kast 

Ik snuit mijn neus    Ik ben heel erg verkouden 

Op mijn hoofd staat veel haar  Opa is kaal 

Mijn papa en mama zijn allebei thuis Ik zit op de stoel 

Ik heb een grote familie   Ik ben klein 

 

 Het eerste woord 

 Het laatste woord 

 Het middelste woord 

Neus – oog – teen   oor – bril – oog 

Haar – oor – neus   duim – pink – hand 

Voet- teen – hak   buik – bil – arm 

Been – pols – mond   neus – oor – lip 

Tand – lip – tong   vel – rug – knie 

Hals – hoofd – haar   knie – been - voet 

 

 De eerste letter 

 De laatste letter 

 De middelste letter 

Oor   neus   haar 

Oog   bil   voet 

Rug   lip   hak 

Teen   haar   arm 

Voet   been   knie 

Hak   teen   bil 
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Kin   voet   rug 

 

Auditief taalbegrip 

 Een zin langer maken 

Ik loop naar…… 

In mijn huis woont……… 

Mijn vader………… 

Ik hou van ……………… 

In mijn hand hou ik een ……………… 

Ik heb in mijn mond een ………………… 

Ik loop over een …………………… 

Mijn wangen zijn ……………………… 

Mijn haar is ………………………… 

Om mijn nek hangt een ………………… 

Om mijn arm heb ik een……………………… 

Ik ben ……………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Lichaam    Familie 

Voeding    Gezond 

 

 Tegenstellingen 

Mama is ziek – ik ben …………… 

Mijn broertje is stout – ik ben ……………………… 

De baby heeft een natte broek – ik heb een …………………………… 

Opa loopt krom – ik loop ……………………… 

De baby is klein – ik ben ………………………… 

Oma is oud – ik ben ……………………………… 

Papa is groot – ik ben …………………………… 

Mama is het oudst – ik ben het …………………………… 

 

 Zingeving 

Leg verschillende voorwerpen neer: potlood, lippenstift, kam, speen, hoed, krant, 

autootje, etc. 

Stel de volgende vragen: 

- Wat is dit? 

- Wat doe je er mee? 

- Waar is het van gemaakt? 

- Wie gebruikt het? 

 

 Goed of fout? 

Ik ga logeren bij opa en oma    Goed 

Kees en Ria zijn broertjes     Fout 

Mama koopt een jurk voor Pieter    Fout 

Als een baby geboren wordt, heeft die al tanden  Fout 



 www.jufjanneke.nl 

 

Opa is vijf jaar      Fout 

Als je jarig bent, krijg je cadeautjes   Goed 

Als ik groot ben, ga ik met mijn vader trouwen  Fout 

Vader bakt pannenkoeken     Goed 

Mijn neef heet Klaas, mijn nicht heet Kees  Fout 

Mijn opa heeft een kunstgebit 

 

Begrippen: 

 Wie is de oudste thuis 

 Wie is thuis de jongste 

 Wie is thuis het langst? 

 Wie is in de klas het langst? 

 Wie is het middelste kind thuis? 

 Wie is enig kind thuis? 

 Wat is een tweeling? 

 Wat is een drieling? 

 Wie is thuis het oudste? 

 Wie is thuis het jongste? 

 

Ruimtelijke oriëntatie: 

Laat enkele kinderen zich verkleden als: opa, oma, vader, moeder, kinderen 

Geef opdrachten als: 

Opa en oma zitten naast elkaar op een stoel 

Het oudste kind staat tussen opa en oma 

Moeder gaat aan de rechterkant staan 

Vader gaat achter oma staan 

Het jongste kind zit vooraan 

Op de derde stoel zit een kind 

 

Luisteren naar opdrachten: 

Pak je neus eens    Doe je mond eens open 

Doe je armen eens omhoog   Doe je ogen eens dicht 

Loop eens naar de deur   Ga eens op de stoel staan 

Klap eens in je handen   Kruip maar onder de tafel 


