Auditieve oefeningen verkeer en vervoer
Auditieve synthese
Lettergrepen samenvoegen tot een woord
au-to
sta-ti-on
o-ver-ste-ken
voet-pad
ze-bra-pad
spoor-weg-o-ver-gang
fiets-pad
vracht-wa-gen
ver-keers-licht-en
brom-mer
par-keer-plaats
au-to-trai-ler
spe-len
bus-hal-te
ver-keers-bri-ga-dier
lo-pen
ver-keers-bord
po-li-tie-a-gent
mo-tor
con-duc-teur
au-to-gor-del
kruis-punt
ma-chi-nist
voet-gang-ers-licht
Letters samenvoegen tot een woord
h-ui-s, b-oo-m, h-e-k, l-oo-p, z-o-n, w-e-g, sch-uu-r, n-a-t, p-oe-s, sch-oo-l, j-a-s, t-a-s,
w-ie-l, t-ui-n, tr-ei-n, p-aa-l, b-e-l, b-u-s, k-a-r, m-u-s, sch-oe-n, m-a-n, d-eu-r, m-uu-r
f-ie-ts,
Auditief geheugen
Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden
Ik loop naar huis
Mijn vriendinnetje fietst op haar fiets
Ik kijk goed uit bij het oversteken
Op de weg is het druk
Ik doe de autogordel altijd om
Ik ga op reis met de trein
De auto staat op de parkeerplaats
De bus stopt bij de bushalte
De trein stopt op het station
Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden
De politieagent geeft een bekeuring aan mijn vader
Ik steek voorzichtig over bij het zebrapad
In de auto heb ik mijn autogordel altijd om
Ik kijk goed uit als ik uit de auto stap
Op de stoep ga ik nooit rennen maar rustig lopen
Als ik achter op de fiets zit, blijf ik rustig zitten
Op het kruispunt rijden veel vrachtauto’s en auto’s
De motor die langs komt, rijdt erg hard
De spoorboom is naar beneden dus er komt een trein aan
Welk woord ontbreekt (kies zelf steeds een woord uit om weg te halen)
Auto – fiets – trein
Straat – rails – stoep
Kruispunt – autosnelweg – fietspad
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Politie – machinist – conducteur
Bus - bushalte – chauffeur
Lopen – zebrapad – oversteken
Autogordel – stoelverhoger – autoruit
Vrachtauto – laden – straat
Fiets – fietszitje – bagagedrager
Auditieve discriminatie
Reactiewoorden herkennen
Fiets – rem – lamp – fiets – stoep – fiets – lopen – fiets – fiets – bus – motor – fiets
Bus - trein – bus – bus – halte – bus – stoel – bank – bus – fiets – bus – auto – rails
Auto – lamp – fiets – brommer – auto – auto – bus – lopen – auto – trein – auto
Step – fiets – brommer – step – auto – bus – step – bank – stuur – step – auto – trein
Huis – school – fiets - huis - tuin – auto – huis – fiets – lopen – stoep – huis - trein
Rijmen
Wat rijmt op:
Fiets
Bus
Trein
Huis
School
Bord
Weg
De eerste letter
trein
fiets
brommer
auto
verkeer

de middelste letter
bus
huis
poes
boom
zon

de laatste letter
auto
school
vliegtuig
hek
streep

Met welke letter begint/eindigt;
trein - bus - auto - fiets - vliegtuig - stoep- motor - brommer - lopen - skeelers - step agent - fietspad - poes - verkeerslicht - zebrapad - strepen – scooter

Welk woord eindigt met een andere letter?
bel - kuil - wiel - weg - paal
bus - hek - huis - mus - loes
kar - agent - flat - straat - fluit
zon - schoen - stoep - laan - man
deur - kar - muur - stuur - steen
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Auditief taalbegrip
Een zin langer maken
Ik loop naar
Ik fiets op
De agent gaat
Mama rijdt op
Oma gaat
In de auto zit ik
Ik klim op
De conducteur knipt
De spoorbomen gaan
Zingeving;
Waarom is er een straat?
Waarom is er een stoep?
Waarom is er een fietspad?
Hoe ziet jouw straat er uit?
Hoe kom je op school?
Waarom worden veel kinderen gebracht?
Hoe kom je snel ergens anders?
Hoe kun je het best ergens ver weg komen?

Tegenstellingen;
Jan is klein - de agent is ...............
Auto's rijden snel - lopen gaat................
De straat is breed - het paadje is .................
De lantarenpaal is hoog - het hek is .........................
De sirene loeit hard - de fietsbel belt ............................
Spelen op straat is gevaarlijk - spelen op de stoep is .........................
Schuin oversteken is fout - recht oversteken is .......................
Als de zon schijnt is de weg droog - als het regent is de weg ......................
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