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                                                                Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: 

                                                                  

                                                                             Politie  

 

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. 

                          

Paard          agent            agente 

Hond           bureau          balie 

Bus             auto               motor       

Pet              zwaailicht      pakwerker 

Helm          embleem       gevechtswapen 

Fluit            pistool            portofoon 

Cel             geweer           munitie 

Bon            blazen            pepperspray 

Fiets          wapen             snelheidscontrole                  

Boeien       kogelvrijvest   fouilleren 

Boef          ongeluk          overval 

Inbreker    arrestatie         aanrijding 

 

3. Auditieve Analyse:   Nazeggen van zinnen. 

4. Auditief Geheugen:  Zinnen verdelen in woorden.                       

  

De agent schrijft een bon.                             Hij draagt een helm. 

De agent geeft een bekeuring.                     De boef zit in de cel. 

Hij rijd in een bus.                                         De man moet blazen. 

Hij rijd op een motor.                                     Er is een overval. 

De agent blaast op een fluit.                         De agent staat aan de balie. 

Hij zit op een paard.                                      De agent zit in de auto. 

                                       

5. Auditieve Discriminatie:   Reactie woorden herkennen. 

 

Pet    helm    auto    pet    fiets    pet    pet    bon    cel  pet    pistol 

Wapen    fiets    bon    bon    paard    bon    boeien    bon    bus    bon   
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6. Auditieve Discriminatie:  Rijmen. 

 

Bon    bus    paard    fluit 

                

7. Auditieve Discriminatie:   Het langste woord / het kortste woord 

 

Agent              agente.                         Hond                       bureau 

Zwaailicht       pet                                Bus                          pakwerker 

Helm              embleem                       Gevechtswapen      fiets 

Pet                 zwaailicht                      Auto                        pakwerker 

Overval          fiets                               Wapen                    snelheidscontrole                  

 

8. Auditieve Discriminatie:  De langste zin / de kortste zin 

 

De agent schiet.                                            Er is een ongeluk gebeurd.  

Er is een overval.                                          De agent fietst 

De agent heeft een embleem op zijn pet.     De boef is ontsnapt. 

Hij draagt een helm.                                      Hij traint de politie hond. 

De agent praat door de portofoon.                Hij draagt een pet. 

De agent fouilleert.                                        Hij schiet met het pistool. 

 

9. Auditieve Discriminatie: A: Het eerste woord. 

                                              B: Het laatste woord. 

                                              C: Het middelste woord. 

 

Paard          agent            agente 

Hond           bureau          balie 

Bus             auto               motor       

Pet              zwaailicht      pakwerker 

Helm          embleem       gevechtswapen 

Fluit            pistool            portofoon 

Cel             geweer           munitie 

Bon            blazen            pepperspray 

Fiets          wapen             snelheidscontrole                  

Boeien       kogelvrijvest   fouilleren 
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10. Auditieve Discriminatie.   Reactieletters herkennen. 

 

k   l   m   k   s   m   p   k   r   s 

m  s   k   s   p    r    k   p   s   l 

p   n    r   r   m   s    l    r    k  p 

k   s    m  p  s    m   l    k   r  m 

l     k    p   l   m   s   p   l     r   s 

 

11. Auditieve Discriminatie.  A :  De eerste letter. 

                                                 B :  De laatste letter.  

                                                 C:   De middelste letter                                

 

Paard          agent            agente 

Hond           bureau          balie 

Bus             auto               motor       

Pet              zwaailicht      pakwerker 

Helm          embleem       gevechtswapen 

Fluit            pistool            portofoon 

Cel             geweer           munitie 

Bon            blazen            pepperspray 

Fiets          wapen             snelheidscontrole                  

Boeien       kogelvrijvest   fouilleren 

 

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

 

Helm         hand           hond 

Schoen     schouder    schild 

Kniestuk    kind            Karel 

Zwaard      zadel          zwaar 

Paard         pak            portofoon 

 

13. Auditief Geheugen.  Hetzelfde woord in drie/vier woorden. 

 

Vrouw       vrouw      man             Kniestuk    agent       kniestuk      paard 

Bus           politie      politie           Wapen      auto          fluit            wapen 

Helm         bon          helm            Bureau      motor         cel             cel 

Agent        agent       balie            Pet            pet            pistool       geweer 
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14. Auditief Geheugen.   Hetzelfde woord in twee zinnen. 

 

De agent zit op het paard.                      De agent schrijft een bon. 

Echte agenten dragen een pistool.         Hij draagt een pistool. 

De agent draagt helm.                             De agent heeft een hond. 

Het paard draaft.                                     Het paard springt. 

De boef steelt.                                         De boef pakt een fiets. 

Het zwaailicht is aan.                              Het zwaailicht is uit. 

 

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

 

Tak                    geel             bos          huis. 

Blad                   rood            vis            vest. 

Ridder               kabouter      paraplu    schoenen. 

Dennenappel    schild           regen       draadje. 

 

16. Auditief Geheugen.   Het ontbrekende woord noemen. 

 

Agent       hond      bus     pet 

Agent       hond                 pet 

 

Fluit         cel         bon      fiets    

Fluit                      bon      fiets    

 

Boeien     agent    balie    motor  

                agent    balie    motor  

 

Auto         munitie       geweer   pistool 

Auto         munitie       geweer    

 

17.Auditief Geheugen.   Nazeggen van cijferreeksen. 

 

3412          9876                    5431                    6872 

4321          6754                    2531                    9632 

5413 8963                    3245                    2147 

1542    7285                    5252                    5874 

1325 9216                    4235                    6541 
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18. Auditief Taalbegrip.  Een zin langer maken. 

 

De agent schrijft ………              De agent draagt een…….. 

Op het bureau …….                    Een agent heeft een ……. 

De politie hond …….                   De boef …….. 

De inbreker …….                        In de cel ……. 

 

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

 

Politie                      ongeluk              

Politiekleding           politie voertuigen 

   

20. Auditief Taalbegrip.   Tegenstellingen. 

 

Snel           langzaam.            Hoog        laag. 

Smal          breed.                  Nat           droog. 

Hard          zacht.                   Dik            dun. 

Groot         klein.                    Kort          lang. 

Veel           weinig.                 Vol            leeg. 

 

21. Auditief Taalbegrip.  Goed of fout? 

 

De politie schiet met een pen.                  Fout. 

De politie vangt boeven.                           Goed. 

De agent rijd op een paard.                      Goed. 

De agent draagt een veer op zijn hoofd.   Fout. 

De agent draagt klompen.                         Fout. 

De agente draagt een helm.                      Goed. 

De inbreker geeft een cadeautje.               Fout. 

De politie schrijft een schrift.                      Fout. 

 

 

 

 

             


