
Auditieve oefeningen politie 

 

Auditieve synthese  

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord/ woord in lettergrepen verdelen 

 

wapen   boeven    politiepet    bekeuring 

zwaailicht   kruispunt  gevangenis    rijbewijs 

snelheid  kleding  handboeien   verkeersbord 

auto   veiligheid  arresteren   oefenen 

botsing  wapenstok  motorpolitie 

motor   verkeerslichten  autogordel 

geweer   ongeluk   politieagent 

schieten  sirenes   achtervolging  

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

 

b-l-au-w  f-ie-t-s   au-t-o 

c-e-l   p-aa-r-d 

h-e-l-m  b-oe-m 

p-e-t   b-o-t-s 

b-oe-f   m-o-t-o-r 

 

Auditief geheugen  

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden  

 

Ik zie de agenten  

De politie rijdt in de auto 

De agent draagt een wapen  

Ik hoor de sirenes 

Ik doe de autogordel altijd om  

De boef moet naar de gevangenis 

Daar zie ik politie op een paard 

Soms rijdt de politie op een fiets 

Er is een ongeluk gebeurt 

Heb jij die botsing gezien? 

De agenten arresteren de boef 

  

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden  

 

De politieagent geeft een bekeuring aan mijn vader  

Ik hoor de sirenes en zie de zwaailichten 

Als je de sirene hoort is er iets gebeurt 

De politie zet de achtervolging op de boeven in 

Met de politie voel je je veilig op straat 

Op het kruispunt was een groot en ernstig ongeluk gebeurt 

De politie heeft een meisje, dat vermist was, teruggevonden 

De boeven hebben vannacht ingebroken in verschillende huizen 

Met zwaailicht en sirenes aan mag de politie hard rijden 

 

 

 



 Nazeggen van 3 woorden 

 

politie  pet  agent 

wapen  politie  stok 

auto  stok  wapen 

sirene  zwaailicht boef 

boeien  boef  politie 

cel  stelen  pakken 

agent  helm  boeien 

motor  fiets  paard 

 

 Nazeggen van 4 woorden 

 

stelen  pakken  agent  cel 

boeien  stelen  boef  motor 

paard  fiets  boeien  agent 

politie  helm  gevangenis wapen 

wapen  pet  fiets  paard 

auto  politie  agent  sirene 

sirene  zwaailicht cel  motor 

boef  gevangenis stelen  boeien 

 

Auditieve discriminatie  

 Reactiewoorden herkennen  

 

fiets – auto – politie – wapen – politie – fiets – politie – politie – sirene – politie – auto 

wapen – fiets – pet – helm – wapen – boeien – wapen – boef – pet – motor – wapen - wapen  

auto – fiets – auto – agent – auto – sirene – helm – auto – helm – boeien – auto – wapen 

sirene – wapen – politie – sirene – agent – helm – fiets – sirene – boeien – auto – sirene 

zwaailicht – zwaailicht – sirene – politie – zwaailicht – pet – helm – zwaailicht – wapen 

 

Auditieve analyse: 

 Rijmen   

 

fiets     agent 

paard    boeien 

weg    geweer 

gevangenis   pet 

 

 Het langste/ kortste woord 

 

wapen   politiepet   motorpolitie  paard 

bekeuring  cel    autogordel  wapen 

zwaailicht   auto    helm   politieagent 

pet    rijbewijs   geweer   verkeerslichten 

gevangenis  kleding   achtervolging  schieten  

handboeien  botsing   boef   wapenstok 

auto   veiligheid   verkeersbord  veilig 

 

 

 



 Het eerste/ middelste/ laatste woord 

 

Fiets – auto – wapen   helm – politie – sirene 

wapen – fiets – pet   politie – wapen – boeien 

kleren – boef – stok   motor – wapen – auto  

auto – fiets – boef   agent – auto – helm 

gevangenis – helm – blauw  paard – auto – wapen 

sirene – wapen – politie  stok – sirene – agent 

helm – fiets – zwaailicht  boeien – auto – sirene 

zwaailicht – sirene – paard  zwaailicht – pet – stok 

 

 De eerste/ laatste letter  

 

fiets  geweer  wapen   boeien   agent 

slot  paard  motor   auto   gevangenis 

politie  sirene  zwaailicht  botsing  ongeluk 

boeven  stelen  snelheid  helpen   schieten   

 

Auditief taalbegrip 

 Een zin langer maken 

 

Ik loop naar  

De agent gaat  

De boeven zien  

De politie pakt  

Op het kruispunt is  

De auto ligt 

De agenten helpen 

De politie zet 

Je hoort 

Je ziet 

 

 Tegenstellingen 

 

Jan is klein - de agent is ...............  

De politie rijdt snel - lopen gaat................  

De straat is breed - het paadje is .................  

De sirene loeit hard - de fietsbel belt ............................  

Spelen op straat is gevaarlijk - spelen op de stoep is ......................... 

De agent is oud – ik ben ......................... 

De rit in de politieauto is lang – het ritje op de fiets is ........................ 

De gevangenissen zijn vol – mijn glas is ....................................... 

In de cel is het donker – buiten is het ........................................... 

De politie is op tijd – jij bent net te ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 



 Goed of fout? 

 

De politie gaat achter lieve mensen aan      Fout 

Als de boeven gepakt worden gaan ze naar huis     Fout 

De zwaailichten maken geluid       Fout 

Als de zwaailichten en sirenes aan staan moet je aan de kant   Goed 

De politie helpt mensen        Goed 

Je mag voor de grap de politie bellen      Fout 

Als er iets is gestolen, bel je de politie      Goed 

Als je iets hebt verloren, kun je naar het politiebureau    Goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auditieve oefeningen ambulance/ ziek zijn 

 

Auditieve synthese 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord/ woord in lettergrepen verdelen 

 

auto   ziekenhuis  ambulance 

brancard  vervoeren  ambulancepersoneel  

pijn   ongeluk  verkeerslichten    

sirenes   gebroken  verbinden 

helpen   zwaailichten  recept 

verband  schaafplek  medicijnen 

snelheid  wondjes  ziekenhuisbed 

botsing  pleister   apotheek 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

 

z-ie-k  p-ij-n  p-i-l  sch-aa-r g-aa-s  b-e-d   

d-oo-s  z-ee-r  k-ee-l  oo-g  voe-t  k-aa-k 

t-ee-n  r-u-g  d-ui-m  v-e-l  p-r-i-k  b-ee-n 

g-i-p-s  l-i-p  p-i-nk  au-t-o 

 

Auditief geheugen 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden  

 

Er is een ongeluk gebeurt. 

De ambulance wordt gebeld. 

De ambulance komt aanrijden. 

De ambulance rijdt heel hard. 

De zwaailichten en sirenes staan aan. 

De mensen van de ambulance helpen. 

Soms krijg je een prik. 

Ben je gewond geraakt? 

Er moet een pleister op je knie. 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 

Op het kruispunt was een groot en ernstig ongeluk gebeurt. 

De ambulance wordt gebeld en komt heel snel aangereden. 

De mensen van de ambulance helpen de mensen die gewond zijn. 

Als de pijn meevalt, hoef je niet met de ambulance mee. 

In het ziekenhuis moeten liggen, is niet leuk. 

Als je ziek bent, kunnen mensen kaartjes naar je sturen. 

Als je je been hebt gebroken, moet er gips omheen. 

De ambulance vervoert de gewonde vrouw naar het ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 



 Nazeggen van 3 woorden 

 

prik  pijn  ambulance 

zwaailicht sirene  snelheid 

gebroken ongeluk bed 

brancard prik  zwaailicht 

ziekenhuis vervoeren ongeluk 

ambulance helpen  pijn 

sirene  medicijn ziekenhuis 

recept  pleister  wondjes 

 

 Nazeggen van 4 woorden 

 

ziekenhuis bed  ongeluk wondjes 

vervoeren medicijn ziekenhuis pijn 

sirene  zwaailicht pijn  helpen 

bed  prik  ambulance ziekenhuis 

ongeluk snel  pleister  sirene 

prik  vervoeren sirene  ambulance 

recept  medicijn apotheek bed 

ziek  pijn  ambulance ongeluk 

 

Auditieve discriminatie 

 Reactiewoorden herkennen  

 

pijn – ziek – pijn – ziekenhuis – ambulance – ongeluk – pijn – auto – sirene – pijn – bed –pijn 

sirene – ambulance – ziek – pijn – ambulance – auto – zwaailicht – ambulance – ambulance 

pijn – sirene – pillen – prik – sirene – auto – helpen – sirene – zwaailicht – sirene – auto 

verzorgen – ziekenhuis – auto – ziekenhuis – sirene – ziekenhuis – brancard – ziekenhuis 

brancard – ziekenhuis – ongeluk – brancard – brancard – brancard – ambulance – brancard 

 

Auditieve analyse 

 Rijmen 

 

prik  pijn 

gaas  bed 

pil  oor 

spuit  ziekenhuis 

schaar      keel 

been        verband 

 

 Langste/ kortste woord 

 

ziekenhuis bed 

oor  gewond 

brancard ambulancepersoneel 

snelheid prik 

ongeluk pijn 

zwaailicht bed 

auto  ambulance 

sirene  zwaailicht 



 Eerste/ middelste/ laatste woord 

 

prik  pijn  ambulance 

zwaailicht sirene  snelheid 

gebroken ongeluk bed 

brancard prik  zwaailicht 

ziekenhuis vervoeren ongeluk 

ambulance helpen  pijn 

sirene  medicijn ziekenhuis 

recept  pleister  wondjes 

 

 Eerste/ laatste letter 

 

ziekenhuis sirene  auto pleister  wond  schaar 

snel  zwaailicht prik pijn  verband gebroken 

gips  helpen  bed ongeluk medicijn vervoeren 

 

 Middelste letter 

doos  pijn  rug  lip  schaar  vel 

been  duim  voet  gaas  kaak  bed 

 

Auditief taalbegrip 

 Zinnen langer maken 

De dokter komt ................ 

Ik hoor de ambulance ...................... 

De zwaailicht en sirenes ...................... 

Er is een ongeluk gebeurt, dus ................................... 

De mensen die op de ambulance werken ........................ 

Een medicijn krijg je bij ......................................... 

Je moet naar een ziekenhuis als ................................... 

De ambulance rijdt ........................................... 

 

 Tegenstellingen 

Je bent niet ziek, maar ........................ 

Je voelt niet warm aan, maar ............................... 

De ambulance rijdt niet langzaam, maar .......................... 

Je mag niet veel pillen innemen, maar juist ............................... 

Het ziekenhuisbed is niet hard, maar ......................................... 

De rit naar het ziekenhuis is niet lang, maar ............................... 

De sirene loeit hard, maar je fietsbel is .................................. 

De man in de ambulance is oud, jij bent .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Goed of fout 

Als je de mazelen hebt, moet je veel buiten spelen     Fout 

Met een thermometer neem je de koorts op.      Goed 

Als je een bril nodig hebt dan moet je naar de oogarts.    Goed 

In de apotheek koop je bloemen.       Fout 

Een hoestdrank smeer je op je knie.       Fout 

Als je koorts hebt moet je in een rolstoel.      Fout 

Als je een bloedneus hebt, plak je er een pleister op.    Fout 

Voor een zieke neem je een zak aardappelen mee.     Fout 

De ziekenauto brengt gewonden naar het ziekenhuis.    Goed 

Met een recept ga je naar de slager.       Fout 

Als je een klein wondje hebt, ga je naar het ziekenhuis    Fout 

Als je ziek bent, moet je thuis blijven      Goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auditieve oefeningen brandweer. 

 

Auditieve synthese: 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord/ woord in lettergrepen verdelen 

 

auto   waterslang   ladder 

brandweer  brandweerauto  maskers 

pomp   brandweerslang  brandweerpakken 

water   sirene    blussen 

helm   brandweerman  schoorsteen 

zwaailicht  kleren    brandweerkazerne 

brand   kazerne   beschadigd 

vuur   hitte    snelheid 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

 

au-t-o  p-aa-l  s-l-a-ng 

v-uu-r  b-r-a-n-d h-i-tt-e 

p-o-m-p w-a-t-e-r s-n-e-l 

h-e-l-m w-a-r-m b-l-u-s 

 

Auditief geheugen 

 Nazeggen van zinnen van 4-7 woorden 

 

Daar is de brandweer 

Brand is heel erg naar 

De brandweerauto is heel groot. 

Brandweermannen hebben speciale kleding. 

Vuur is heel erg warm. 

Met water kan je een brand blussen. 

De brandweerauto staat in de kazerne. 

De brandweermannen poetsen de brandweerauto. 

Soms moet de brandweer branden gaan blussen. 

Een brandweerman heeft een helm. 

Op de brandweerauto staat een zwaailicht. 

Bij brand is er heel veel rook. 

 

 Nazeggen van zinnen van 7-10 woorden 

 

Op het dak van de brandweerauto ligt een ladder. 

De brandweerauto rijdt snel naar de brand in het huis. 

Een brandweerman moet heel erg sterk zijn. 

Uit het huis komt heel erg veel rook. 

Om het vuur te doven gebruikt de brandweer een brandweerslang. 

Brandweerslangen zijn heel erg zwaar en zijn heel erg lang. 

De sirene van een brandweerauto maakt een heel hard geluid. 

Op de brandweerkazerne is heel erg veel te zien. 

Soms moeten brandweermannen maskers dragen voor de rook. 

Als er brand is rijdt de brandweerauto heel snel. 

De sirene van de brandweerauto zegt tu-ta tu-ta. 

 



 Nazeggen van 3 woorden 

 

huis  vlam  vuur 

rook  raam  brand 

sirene  slang  water 

kazerne bel   ladder 

brandweer pak  masker 

water  brandweer pomp 

auto  sirene  zwaailicht 

masker  helm  vlam 

 

 Nazeggen van 4 woorden 

 

brand  huis  ladder  slang 

rook  auto  bel  water 

vuur  sirene  helm  laars 

pak  raam  deur  water 

kazerne brandweer rook  bijl 

slang  pomp  ladder  vuur 

vlam  bel  water  ladder 

laars  pak  sirene  slang 

 

Auditieve discriminatie  

 Reactiewoorden herkennen  

 

auto – brandweer – auto – pomp– auto – sirene – helm – auto – helm – water – auto – vuur 

vuur – brandweer – vuur – vuur – water – sirene – helm – vuur – auto – vuur – sirene – water 

brandweer – vuur – brand – brandweer – blussen – water – brandweer – pomp – brandweer 

vuur – water – brand – water – pomp – water – helm – water – sirene – water – zwaailicht 

water – slang – pomp – slang – helm – sirene – slang – brandweer – brand – slang – water 

 

Auditieve analyse 

 Rijmen 

 

vuur   slang  bijl 

rook  brand  vlam 

laars  man  spuit 

pak  riem   blus 

 

 Het langste/ kortste woord 

 

Vuur    Brandweer 

Brand   Brandweerman 

Brandweerauto Brandweerpak 

brandslang  Blussen 

Brandweerhelm  rook 

Zwaailicht  vlam 

Sirene   brandladder 

 

 

 



 Eerste/ middelste/ laatste woord 

huis  vlam  vuur 

rook  raam  brand 

sirene  slang  water 

kazerne bel   ladder 

brandweer pak  masker 

water  brandweer pomp 

auto  sirene  zwaailicht 

masker  helm  vlam 

 

 Eerste/ laatste letter 

 

water  vuur  bijl  spuit  blussen brandweer 

pak  rook  laars  man  sirene  vlam 

ladder  auto  slang  pomp  helm  zwaailicht 

 

 Middelste letter 

 

rook  vuur  man  riem  pak  bijl 

 

Auditief taalbegrip 

 Zinnen langer maken 

 

De brandweerauto ………. 

Het vuur komt …… 

Het water ……. 

De brandweermannen ................ 

De rook ……. 

 

Nu een beetje moeilijker: 

Het huis heeft in brand………….. (gestaan) 

Femke heeft de brandweer……… (gebeld/geroepen) 

De brandweer is snel naar de brand……. 

(gekomen/gereden) 

Femke heeft de sirene …… (gehoord) 

En ze heeft het zwaailicht ….. (gezien) 

De brandweer heeft het vuur….. (geblust) 

 

 Tegenstellingen 

 

Water is niet droog, maar ………  

Vuur is niet koud, maar …….  

Een brandweerauto rijdt niet langzaam, maar …..... 

De slang is niet leeg, maar …........ 

Het zwaailicht is niet uit, maar ……... 

De vlammen zijn niet klein, maar ……. ... 

De helmen van de brandweermannen zijn niet zacht, maar …. ... 

De slangen zijn niet kort, maar ……. .... 

De ladder is niet klein, maar............. 

De sirene is niet zacht, maar …….. 

 



 Goed of fout? 

 

Brandweermannen dragen een speciaal brandweerpak     Goed 

Als er brand is rijdt de brandweerauto er zachtjes heen     Fout 

Een brandweerauto heeft een zwaailicht en een sirene     Goed 

Een brandweerauto is zwart         Fout 

De plaats waar de brandweerauto’s staan heet een huis     Fout 

Als er iets gestolen is, bel je de brandweer      Fout 

De brandweer blust een brand       Goed 

De brandweerauto heeft een slang voor het water om vuur mee te blussen  Goed 

 

 Raadseltjes 

 

Het is hard en de brandweerman zet het op zijn hoofd   brandweerhelm 

Het is rood en er komt water uit om het vuur te blussen   brandslang 

Het is nat en komt uit de brandslang      water 

Het staat op de brandweerauto en zegt tu-ta, tu-ta.    sirene 

 

 


