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 Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp:            Rupsje Nooitgenoeg  

                                                                              

1. Auditieve Analyse:    A:  Eén en twee lettergrepen nazeggen. 

                                        B:  Drie of meer lettergrepen nazeggen. 

 

2. Auditieve Synthese:  A:  Lettergrepen samenvoegen tot een woord. 

     B: Letters samenvoegen tot een woord. 

 

blad                           eitje                   zondagmorgen 

nacht                         maanlicht          hongerig 

maan                         stralend            donderdag 

zon                            rupsje               zaterdag 

warm                         eten                  sinaasappel 

rups                           maandag          chocoladetaart 

peer                           dinsdag            zure bom 

pruim                         woensdag        vruchtencake 

kaas                           vrijdag 

worst                          zondag 

groen                          appel 

pijn                             aardbei 

buik                            ijsje 

                                  lolly 

                                  worstje 

                                  taartje 

                                  meloen 

                                  honger 

                                  dikke 

                                  cocon 

                                  buiten 

                                  vlinder 

                                  weken 
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3. Auditieve Analyse:   * Zinnen verdelen in woorden. 

 

De rups loopt over het blad. 

’s Nachts schijnt de maan. 

De volgende dag was een maandag. 

Hij at zich door een peer heen. 

Hij at zich door een plak kaas heen. 

 

4. Auditief Geheugen:     Nazeggen van zinnen. 

                                         

’s Nachts lag er een eitje.                              Op een blad. 

Op een mooie zondagmorgen.                      De zon ging warm op. 

Hij ging op weg om eten te zoeken.              Op maandag at hij zich door 1 appel heen. 

Op dinsdag at hij zich door 2 peren heen.    Op woensdag at hij zich door 3 pruimen heen. 

Op donderdag at hij zich dwars door 4 aardbeien heen. 

Op vrijdag at hij zich dwars door 5 sinaasappels heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een stuk chocoladetaart heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een ijsje heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een zure bom heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een plak kaas heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een stuk worst heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een lolly heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een stuk vruchtencake heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een worstje heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een taartje heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door stuk meloen heen. 

Op die avond had hij pijn in zijn buik. 

De volgende dag was weer een zondag. 

Hij at zich dwars door een blaadje heen. 

Hij had geen honger meer. 

Die grote rups bouwde een klein huisje. 

Dat heet een cocon. 

Hij knabbelde een gat in de kokon. 

Krabbelde naar buiten. 

Een wonderschone vlinder. 
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5. Auditieve Discriminatie:   * Reactie woorden herkennen. 

 

maan    rups   licht    zon   rups  appel   rups    peer   aardbei   rups     pruim 

taart    ijsje    kaas   lolly  kaas    worst   meloen   kaas   appel  pruim  kaas 

maandag zondag dinsdag maandag woensdag maandag  donderdag  zaterdag  maandag     

 

6. Auditieve Discriminatie: * Rijmen. 

 

blad      maan      zon      taart     peer 

                

7. Auditieve Discriminatie: * Het langste woord. 

 

appel         peer                                 aardbei        pruim 

taart           sinaasappel                     ijsje              chocoladetaart 

lolly            worst                               meloen         taart 

zondag       donderdag                      zaterdag      maandag 

blaadje       groen                               rups             cocon 

vlinder        wonderschone 

 

8. Auditieve Discriminatie: * De langste zin. 

 

’s Nachts lag er een eitje.                                 Hij at zich dwars door een blaadje heen. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een ijsje heen.        Op een blad. 

De zon ging warm op.                       Op zaterdag at hij zich dwars door stuk meloen heen. 

Op een mooie zondagmorgen.     Op zaterdag at hij zich dwars door een stuk worst heen. 

Op die avond had hij pijn in zijn buik.          Dat heet een cocon. 

Op zaterdag at hij zich dwars door een stuk worst heen.    Krabbelde naar buiten. 

De volgende dag was weer een zondag.       Hij had geen honger meer. 

Een wonderschone vlinder.        Hij at zich dwars door een blaadje heen. 

  

9. Auditieve Discriminatie: A: Het eerste woord. 

                                              B: Het laatste woord. 

                                              C: Het middelste woord. 

 

Rood      wit         blauw               cirkel           driehoek       vierkant 

Geel       zwart    groen                rechthoek    ruit                trapezium 

Grijs       paars    wit                     zeshoek      kubus           balk 
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Oranje    roze      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      geel 

Grof       glad     zacht            oranje    geel       blauw 

 

maandag      woensdag     vrijdag 

dinsdag        zaterdag        donderdag 

zondag         maandag       woensdag 

donderdag   dinsdag         zaterdag 

vrijdag          zondag          donderdag 

 

10. Auditieve Discriminatie. * Reactieletters herkennen. 

 

g    r    s    t    p    l    g    m    b    g 

n   s    l    oo    s    m    p    s    t    g 

k    l    p    s    aa    p    n    g    p    ee 

oo    ee    aa    ie    oo    a   i    oo    oe    ui 

e     i    k   m    g    m    r    t    i    au   m 

 

11. Auditieve Discriminatie.  A :  De eerste letter. 

                                                 B :  De laatste letter.                                     

 

blad                maanlicht                           zon                         rups 

morgen           warm                                 appel                      peer 

pruim              aardbei                              sinaasappel            kaas 

lolly                 worst                                 cocon                      vlinder 

 

zondag            maandag                           dinsdag                  woensdag 

donderdag       vrijdag                               zaterdag        

 

 

 

 



 www.jufjanneke.nl 

 

12. Auditieve Discriminatie.  * Dezelfde letter horen in een serie woorden. 

 

blad            boom            brug 

zon             zondag         zuur 

peer            meer            zeer 

taart            zwaard         paard    

worst           at                 licht       

cocon         zoen             zon 

 

13. auditief Geheugen. * Hetzelfde woord in drie/vier woorden. 

 

blad      nacht      blad             eitje      maan      maandag 

licht      morgen   morgen        rups     rups         warm 

appel    peer        appel           pruim   aardbei    aardbei 

taart      ijsje         ijsje             kaas     kaas        worst 

lolly       lolly         worst           taart     lolly          taart 

 

zondag            maandag        dinsdag            zondag 

woensdag       donderdag       woensdag        vrijdag 

zaterdag          zondag           zaterdag           maandag 

vrijdag              vrijdag            maandag          zondag 

maandag         dinsdag          dinsdag             woensdag 

 

 

 

14. Auditief Geheugen. * Hetzelfde woord in twee zinnen. 

 

Een eitje op een blad.                     Een rups op een blad. 

De zon kwam op.                            De zon ging onder. 

Hij at een appel.                              Hij schilde een appel. 

Hij at een peer.                                Hij wast de peer af. 

Hij at een lolly.                                 Hij at een worstje. 

Een mooie vlinder.                         De vlinder kwam uit de cocon. 

 

 

 

 



 www.jufjanneke.nl 

 

15. Auditief Geheugen. * Nazeggen van 4 woorden, zonder relatie. 

 

Mat              paard         pen          boek 

Schrift         deur            krijt          juf 

Kring           verf             tijd           blok 

Raam         pot               zand       geld 

Kwast         fles              bel          tas 

 

Tafel           jarig                papier             puzzel 

Lotto           meester          schrijven         kinderen 

Lezen         vissen             lokaal              telefoon 

Zandbak     bouwhoek      schoolbord       weegschaal 

Potlood       bureau           prikpen             traktatie 

 

 

16. Auditief Geheugen.  * Het ontbrekende woord noemen. 

 

nacht                 blad              maan            licht 

nacht                                      maan            licht 

 

zon                     eitje             warm             rups 

zon                     eitje                                   rups 

 

appel                  pruim           peer              aardbei 

appel                  pruim           peer                

 

taart                   ijsje              kaas              worst   

taart                                       kaas              worst  

 

cake                 meloen         taart              kaas  

                         meloen         taart              kaas  

 

17.Auditief Geheugen. * Nazeggen van cijferreeksen. 

 

3412          9876                    5431                    6872 

4321          6754                    2531                    9632 

5413 8963                    3245                    2147 
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1542    7285                    5252                    5874 

1325 9216                    4235                    6541 

 

 

18. Auditief Taalbegrip. * Een zin langer maken. 

 

’s Nachts lag er……                        De zon …… 

Hij at ……                                 Hij voelde zich…… 

Hij bouwde een……                        Een wonderschone…… 

 

19. Auditief Taalbegrip.  *  Woorden noemen in een bepaalde categorie. 

 

gebak                     fruit              

bomen                    vlees 

 

20. Auditief Taalbegrip.  * Tegenstellingen. 

 

Groot                 klein                                       zacht          hard 

Oudste              jongste                                   nat              droog 

Buiten                binnen                                   open           dicht 

Te laat               te vroeg                                 schoon        vies 

Snel                   langzaam                               vast            los 

 

21. Auditief Taalbegrip. * Goed of fout? 

 

De zon komt op.                                                                    Goed. 

’s Nachts schijnt de maan.                                                     Goed. 

De rups zingt.                                                                        Fout. 

De rups praat                                                                          Fout. 

De vlinder vliegt.                                                                     Goed. 

De cocon danst.                                                                      Fout. 

De rups eet het blad op.                                                         Goed. 

’s Nachts schijnt de zon..                                                        Fout. 


