
Auditieve taalontwikkelingsoefeningen bij het  Onderwerp: Jungle. 

 

               
Auditieve Analyse:   * Eén en twee lettergrepen. 

* Drie of meer lettergrepen. 

 

Auditieve Synthese: * Lettergrepen samenvoegen tot een woord. 

* Letters samenvoegen tot een woord. 

 

boom             jungle              gifkikker              papegaai 

leeuw             neushoorn       krokodil               ananas   

spin                zebra               lianen                  sinasappel 

tak                  tijger               giraffe                  kokosnoot 

aap                 vlinder             olifant 

slang              citroen 

toekan            banaan            panter 

 

Auditieve Analyse:    * Zinnen verdelen in woorden. 

 

Auditief Geheugen:   * Nazeggen van zinnen van 4 à 7 woorden 

                                    *  Nazeggen van zinnen van 7 à 10 woorden. 

 

De aap klimt in de boom.                                 De leeuw brult.   

Er loopt een olifant.                                          Er loopt een olifant door het bos. 

De vlinder zit op een bloem.                             De krokodil ligt in het water. 

De tijger rent hard.                                            De spin maakt een web. 

 

In de jungle staan veel grote bomen. 

Er hangen lianen aan de takken. 

De apen slingeren van tak naar tak. 

De gifkikker heeft mooie kleuren. 

De slang kruipt snel over de grond. 

 

Auditieve Discriminatie:  * Reactiewoorden herkennen. 

 

 jungle  giraffe  olifant   jungle  spin  neushoorn  jungle  aap  tijger  zebra  jungle  vlinder 

 neushoorn  aap  giraffe  aap  krokodil aap  lianen  aap   gifkikker  tijger  vlinder  aap 

 vlinder   leeuw  olifant  vlinder  neushoorn  tijger  vlinder  zebra  vlinder  gifkikker  aap 

 

Auditieve Discriminatie: * Rijmen.  

 

aap           boom         tak            slang 

leeuw       spin           liaan 

 

Auditieve Discriminatie: * Het langste woord. 

 

Spin               giraffe                              leeuw          neushoorn 

tijger              olifant                              vlinder         spin 

papegaai        zebra                                 krokodil      leeuw 

slang              papegaai 



Auditieve Discriminatie:  * De langste zin. 

 

De krokodil ligt in het water.                   De krokodil zwemt snel door het water. 

De vlinder vliegt naar de bloem.              De vlinder vliegt. 

De giraffe loopt.                                       De giraffe loopt tussen de bomen. 

De leeuw ligt lekker te slapen.                 De leeuw brult. 

 

Auditieve Discriminatie: * Het eerste woord. 

                                           * Het laatste woord. 

* Het middelste woord. 

 

jungle     leeuw   olifant                     giraffe   zebra     spin 

leeuw    neushoorn  tijger                 vlinder   gifkikker     lianen 

boom     tak      liaan                          gifkikker    olifant      zebra 

 

neushoorn  leeuw     tijger                  vlinder      zebra      spin 

lianen      krokodil   aap                      papegaai    jungle     giraffe 

olifant     leeuw      neushoorn            tijger      vlinder     zebra 

 

kokosnoot   sinasappel    citroen               kokosnoot    ananas         banaan             

papegaai      slang           aap                     sinasappel       kokosnoot       citroen 

aap       vlinder      slang                            toekan     slang     papegaai 

 

Auditieve Discriminatie:  * Reactie letter herkennen. 

 

k       l     m    k    s     m    p     k     r     s 

 

m     s     k     s     p     r     k     p     s     l 

 

p     m     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 

 

Auditieve Discriminatie:  * De eerste letter. 

* De laatste letter. 

* De middelste letter. 

 

leeuw               olifant             neushoorn         slang           toekan 

tijger                vlinder            zebra                 ananas         sinasappel 

spin                  gifkikker         lianen                banaan        citroen 

krokodil           aap                  papegaai            slang           toekan 

                                                           

Auditieve Discriminatie:  * hetzelfde woord in drie / vier woorden. 

 

jungle     giraffe    jungle                        vlinder   vlinder     zebra 

olifant    olifant      leeuw                       spin     gifkikker    spin 

tijger     neushoorn  neushoorn               krokodil   aap     krokodil 

 



papegaai       slang     toekan    papegaai 

ananas     sinasappel    ananas    banaan    

kokosnoot   citroen   ananas   kokosnoot                     

 

Auditief Geheugen: * Hetzelfde woord in twee zinnen. 

  

De giraffe heeft een lange nek.                      De giraffe is groot. 

De olifant heeft een slurf.                              De leeuw heeft geen slurf. 

De sinasappel valt op de grond.                     De citroen ligt op de grond.  

De bananen hangen aan de boom.                 De banaan is geel. 

 

Auditief geheugen:  * Nazeggen van 4 woorden zonder relatie. 

 

jungle                boom          tijger               bloem 

kokosnoot         jas               bril                 huis 

lianen               aap              ananas            slang 

vlinder              kleur           boom              trui                                 

 

Auditief Geheugen: * Het ontbrekende woord noemen. 

 

giraffe                  olifant                      leeuw                      neushoorn  

                            olifant                       leeuw                      neushoorn 

 

tijger                    vlinder                     zebra                        spin 

tijger                                                    zebra                        spin 

 

gifkikker              lianen                      krokodil                   aap 

gifkikker              lianen                                                      aap 

 

papegaai              ananas                     sinasappel                banaan 

                            ananas                     sinasappel                banaan 

 

Auditief Geheugen: * Nazeggen van cijferreeksen. 

 

1253 1597 

4325 1576 

1354 4652 

2531  6857 

2451 3257 

 

Auditief Taalbegrip: * Een zin langer maken. 

 

De kokosnoot hangt aan ……..               De sinasappel is…………… 

De olifant heeft…………                        De leeuw……..         

De vlinder zit op ……….                        De  toekan heeft mooie…….. 

De spin maakt ………..                           De krokodil…….. 

 

 

 

 



Auditief Taalbegrip: * Tegenstellingen. 

 

snel                  langzaam                              hoog                   laag 

smal                 breed                                    nat                      droog 

hard                 zacht                                     dik                      dun 

groot                klein                                     kort                     lang 

veel                 weinig                                   vol                      leeg 

 

Auditief Taalbegrip: * Goed of  Fout? 

 

De leeuw heeft een slurf.                                 Fout. 

De banaan is geel.                                           Goed. 

De aap klimt in de boom.                                Goed. 

De zebra is rood.                                              Fout. 

De tijger heeft slagtanden.                               Fout. 

De olifant heeft een slurf.                                Goed. 

De krokodil klimt in de boom.                         Fout. 

 

 

. 

 

 

      

 

                  


