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Auditieve oefeningen de pizzeria 

Auditieve synthese 
• Lettergrepen samenvoegen tot een woord 
• Letters samenvoegen tot een woord 

Meel ober pizzabakker 
Schort pizza restaurant 
Muts groente pizzeria 
Plaat oven menukaart 
Bord ober tafelkleed 
Doos bestek tomatensaus 
Rond drinken pizzasnijder 
Saus menu pizzastukje 
Kok tafel bezorger 
Kaars placemat pizzabodem 

Auditief geheugen 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Van meel moet je deeg maken 
De pizza moet in de oven 
Op de tafel staat een bord 
Het bestek ligt naast het bord 
Op de placemat staat een bord 
Ik bestel wat te drinken 
De ober vraagt wat we willen eten 
Ik kijk op de menukaart 

In de oven zitten allemaal ronde pizza‛s 
De pizzabakker draait het deeg in het rond 
De schort van de pizzabakker is erg vies geworden 
De ober brengt de bestelling aan de tafel 
De pizzabezorger brengt de pizza‛s naar de klanten 
In de pizzabakkerij is het erg warm want de oven staat aan 
In de pizzeria is het erg druk want er zijn veel klanten 
Als het eten op is, moeten de mensen betalen 

Auditieve discriminatie 
• Reactiewoorden herkennen 
pizza – meel – water – pizza – kaars – pizza– saus – pizza – kok – rond – pizza 
kaars – pizza – oven – kok – kaars – warm – kaars – water – kok – kaars – ijs 
ijs – meel – groente – ijs - oven – warm – water – ijs – kok – heet – tafel – ijs 
saus – meel – half – saus – gesneden – saus – muts – saus – water – muts – schort
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half – heel – half – kwart – half – heel – half - stukje – muts – half – schort – half– kok 

• Rijmen 
Wat rijmt op: 
saus schort 
meel vlees 
oven kok 
warm ijs 
kaars heet 
schort bord 

• Het langste woord 
Pizza pizzabakker oven ovenschaal 
Tafel tafelkleed doos pizzadoos 
Saus pizzabezorger kaars menukaart 
IJs ijscoupe warm bestelling 
Bord bezorgen eten restaurant 

• Het eerste woord 
• Het laatste woord 
• Het middelste woord 
heet oven plank pizza rond dun 
schort pizza muts schort doos dik 
Saus muts plank pizzeria bakken oven 
meel bestek water meel tafel menu 
menu dik dun kaars warm tafel 
toetje kok menu kok ober pizza 
saus groente doos placemat bestek bord 

• De eerste letter 
• De laatste letter 
• De middelste letter 
heet oven bakker 
deeg saus schort 
muts meel groente 
pizza tafel kop 
dik kaars beleggen 
doos bord punt 
plank doos meel 
oven water kom 

Auditief taalbegrip 
• Een zin langer maken 
De pizzabakker loopt……………………… 
Hij maakt van het deeg een …………………………………
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De pizzabakker maakt …………………………………… 
In de pizzeria komt ………………………………… 
Op de plank in de pizzeria staat …………………………………. 
De pizzabakker zet in de oven …………………………………….. 
In het restaurant gaat de ober …………………………………… 
De kok ……………………………………………… 
Ik kies als toetje …………………………………………… 
In de doos stop ik een ………………………………………………. 
Ik maak zelf een lekkere pizza met …………………………………………… 
Op mijn bord ligt ………………………………………….. 

• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 
Pizza Restaurant 
Uit eten Koken 

• Tegenstellingen 

De pizzabakker is niet mager maar ………………… 
De pizza is niet vierkant maar………………………… 
In het restaurant is het niet leeg maar ………………………… 
De pizza is niet warm maar …………………………… 
De brandende oven is niet koud maar …………………………… 
De pizzadoos is niet rond maar ………………………………… 
Het bord is niet vol maar………………………………………… 
De kok kijkt niet boos maar …………………………………… 
Het restaurant is niet goedkoop maar…………………………………… 
IJs is niet warm maar …………………………………… 
In de pizzeria is het niet donker maar …………………………………… 
De bezorger heeft niet weinig maar ………………………………………………pizza‛s 
De kok is niet oud maar ……………………………………… 
De ober staat niet op de tafel maar …………………………………de tafel 

• Goed of fout? 
Een pizza heeft een vierkante vorm Fout 
Een pizza zit vol lekkere dingen Goed 
In de koude oven zit een lekker pizza Fout 
De pizzabezorger brengt een bakje frites rond Fout 
IJs als toetje, hmmmmm lekker warm Fout 
De kok kookt een heerlijk gerecht Goed 
De ober geeft de menukaart aan de klanten Goed


