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Auditieve oefeningen:  vogels in de winter 
 
Boek van de week: 
1; Het is winter 
2; Het koolmeesje 
3; Robin en Knor op het ijs 
 
Auditieve synthese  
(Henk Hak en Piet Plak) 
 
Lettergrepen samenvoegen tot een woord 
Letters samenvoegen tot een woord 
n-e-s-t   v-e-r-e-n     m-u-s   g-a-n-s 
v-e-t   e-t-e-n      z-w-aa-n  v-ee-r 
b-o-l   m-ee-s         sn-ee-uw  k-r-aa-i 
b-o-s   ee-n-d        k-ou-d   w-a-t-e-r 
h-ui-s  b-oo-m     d-oo-i   m-ee-r 
t-a-k  bl-a-d   h-ui-s   z-aa-d 
w-a-k  oo-g   br-oo-d  zw-a-rt 
 
Voer   voed-sel     vo-gel-huis        vo-gel-huis-je 
Vet   vrie-zen     vo-gel-nest        vo-gel-nest-je 
Bol   doo-ien     zwem-vlie-zen       ver-re-kij-ker 
Koud   vet-bol      wa-ter-hoen        jan-u-a-ri 
Mees   pin-da      rood-borst-je   vo-gel-za-den 
Eend   zwem-men     meer-koe-ten    
Veer   kool-mees    kool-me-zen 
Woerd   sna-vel     wa-ter-kant 
Boom   vleu-gel   vo-gel-zaad 
Tak   meer-koet     voe-der-plank 
 
Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
Ik voer de vogels 
Buiten is het koud 
Het water is bevroren 
Op de grond ligt een veer 
De vogel vliegt door de lucht 
Er hangt een vetbol voor het raam 
De koolmees hangt er aan 
Hij pikt met zijn snavel 
Ik strooi broodkruimels op de grond 
 
De vogel is zwart en heeft een gele snavel 
De koolmees hangt aan de vetbol en pikt aan het zaad 
Op de grond hipt een roodborstje heen en weer 
Voor de eenden is geen water meer om te zwemmen 
De vogels zetten hun veren een beetje uit 
In de vetbol zitten allemaal vogelzaadjes 
Op de voederplank liggen allemaal lekkere dingen voor de vogels 
Aan het pindasnoer hangen verschillende soorten vogels 
Het is buiten erg koud, ik kleed me goed aan 
Het is glad en ik glijd bijna uit op de plas 
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Auditieve discriminatie 

 Woordstukjes: Hoeveel lettergrepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 
Voer   voed-sel     vo-gel-huis        vo-gel-huis-je 
Vet   vrie-zen     vo-gel-nest        vo-gel-nest-je 
Bol   doo-ien     zwem-vlie-zen       ver-re-kij-ker 
Koud   vet-bol      wa-ter-hoen        jan-u-a-ri 
Mees   pin-da      rood-borst-je   
Eend   zwem-men     meer-koe-ten    
Veer   kool-mees    kool-me-zen 
Woerd   sna-vel     wa-ter-kant 
Boom   vleu-gel   vo-gel-zaad 
Tak   meer-koet     voe-der-plank 
 

 Rijmen (Ria Rijm) 
Bedenk rijmwoorden op: 
Koud  ijs  sneeuw  mees  boom 
Tak  veer  huis   das  bol 
 

 Het langste woord (Lange Slang) 

 De langste zin 
Huis  vogelhuisje   tak  voederplank 
Vogel  vogelnest   bol  verrekijker 
Waterkant water    ijsbaan  sneeuw 
Roodborstje rood    zwemvliezen snavel 
 
Ik ga naar huis  Ik ga naar buiten want daar ligt sneeuw 
Zullen we de vogels gaan voeren? Het is koud buiten 
In de lucht vliegt een mus Ik zie een heleboel vogels in de lucht vliegen 
Het water is bevroren en het is nu ijs Ik ga schaatsen 
Op de ijsbaan is het druk Op de voederplank liggen allemaal lekkere dingen 
De koolmees hangt aan het vetbolletje en pikt zaadjes Op de grond hipt een musje 
 
(Letterrups) 

 Het eerste woord 

 Het laatste woord 

 Het middelste woord 

Voedsel   dooien   koolmees   
Zwaan   eend    waterhoen  

Pinda      kraai    vriezen 
Meerkoet   vetbol      vogelhuisje  
Nest    vliegen   water 

Vogel    vogelnest   verrekijker 
Mus    januari   sneeuw 

Winter   reiger    koud   
Zwemmen   roodborstje   zwemvliezen  
Gans    snavel   waterkant 
 

 De eerste letter 

 De laatste letter 

 De middelste letter 
Merel   mees   zwaan 
Sneeuw  tak   nest 
Nest   boom   ijs 
Zaad   zaad   tak 
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Winter   koud   boom 
IJs   veer   vet 
Koud   huis   vogel 
Veer   das   snavel 
Boom   bol   mus 
Tak   mus   vet 
Roodborstje  vet   veer 
 

 Alfabetisch principe 
In een letterdoosje zitten de letters: vogel. Deze letters worden benoemd en we zoeken 
naar woorden die met dezelfde letters beginnen 
 
Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past) 
 

 Een zin langer maken: 
De vogel…. 
Het is koud….. 
Buiten…… 
De koolmees…. 
Door de verrekijker…. 
De mus…. 
Het vriest…. 
Het dooit…. 
De pinda…. 
Een kraai…. 
Op het ijs…. 
De sneeuw….. 
In de winter…. 
De zwaan…. 
Er ligt…. 
Er staat…. 
De eenden… 
Ik ben erg….. 
 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
Winter   vogels   kleren 
 

 Auditieve discriminatie (Ko Klapper) 
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 
 
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 
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Tafel           jarig                papier             puzzel 
Lotto           meester          schrijven         kinderen 
Lezen         vissen             lokaal              telefoon 
Zandbak     bouwhoek      schoolbord       weegschaal 
Potlood       bureau           prikpen             traktatie 
 
Auditief Geheugen 
Nazeggen van cijferreeksen: 
9876                    5431                    6872 
6754                    2531                    9632 
8963                    3245                    2147 
7285                    5252                    5874 
9216                    4235                    6541 
 

 Tegenstellingen (voorwerp bij het thema) 
Het is niet koud maar………….. 
Een veer is niet hard maar ……………….. 
In de winter is het niet warm maar ………………. 
Een vogel vliegt niet langzaam maar ………………… 
In de winter is er niet veel maar ………………………..voedsel 
Het ijs is niet zacht maar …………………… 
De mus zit niet boven in maar ……………………..de boom 
Het roodborstje vliegt niet naar beneden maar naar ………………. 
Het water is niet schoon maar………………… 
Ik schaats niet snel maar ………………………. 
Sneeuw is niet zwart maar…………………. 
Het netje om de vetbol is niet vol maar …………………… 
In de tuin zitten niet veel maar ……………………. vogels 
De tak is niet kort maar………………………… 
Buiten is het niet licht maar ……………………….. 
De vogel vliegt niet naar links maar naar ……………………… 
De sjaal is niet lang maar…………………….. 
Als het ijs niet dik is, is het niet ongevaarlijk maar………………….om er op te gaan 
Het is niet laat maar ……………………….. 
 

 Goed of fout? 
In de zomer moeten vogels een lekkere vetbol   Fout 
Merels zijn groen en wit      Fout 
Een kraai is zwart       Goed 
Als het vriest, bevriest het water     Goed 
In de winter is er altijd ijs en sneeuw     Fout 
Op sneeuw kun je goed skiën     Goed 
Schaatsen doe je op de straat     Fout 
In de zomer trek je de wanten aan en doe je de sjaal om  Fout 
In de winter kan het best koud zijn     Goed 
Op de voederplank ligt brood en een flesje cola   Fout 
Vogels lusten graag vogelzaadjes     Goed 
 
 
Functies geschreven taal  (mijnheer en mevrouw Schrijver) 

 Stempel/woordenboek  om woorden na te schrijven en te stempelen 

 Magnetisch letterbord om woorden na te leggen   
 
 
 


