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Auditieve Synthese:  
* Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

kikker    vriendjes   vreemdeling   bijzonder  
varkentje   bedroefd   rugzak   springen  
vuurtje   vijver   vogeltje   horizon 
 
* Letters samenvoegen tot een woord 

haas    eend    rat    huis   
held    schat    groen    bank 
 
Auditief Geheugen:  
* Nazeggen van korte zinnen 

 
Rat heeft geen vrienden.    Rat is een vreemdeling. 
Rat maakt een vuurtje.    Kikker is nieuwsgierig. 
Kikker gaat stiekem kijken.    Varken is bang voor rat. 
Rat is heel aardig.     Rat helpt de vrienden allemaal. 
Kikker is blij met rat.     Haas is blij met rat. 
Eend is blij met rat.     Varken is ook blij met rat. 
Rat gaat weer weg.    Hij gaat op reis. 
Dat is jammer!     Dag rat, tot ziens! 
 
Auditieve Discriminatie:  
* Reactiewoorden herkennen 

(staan bij kikker)  kikker eend rat kikker haas rat huis kikker rat water 
(op de grond bij rat)  eend huis rat kikker haas varkentje rat eend sloot rat vriend 
(op de bank bij varkentje) varkentje haas water sloot varkentje eend kikker varkentje  
 
* Rijmen op: 

rat huis varken broek bank poot staart haas 
 
* Het langste woord 

kikker   varkentje    huisje   poot 
broek   rugzak    bloemen  vuur 
bang   verliefd    rat   vreemdeling 
lachen  verdrietig    buikpijn  blij 
 
* De langste zin 

Rat gedraagt zich heel bijzonder.   Rat doet vreemd.. 
Rat maakt vuur.     Rat stapelt hout op voor een vuurtje. 
Rat weet veel.      Rat kan uren vertellen over zijn avonturen. 
Kikker luistert graag naar rat.   Kikker is nieuwsgierig. 
Rat helpt iedereen die hem nodig heeft.  Rat is een vriend. 
 
* Het eerste/laatste/middelste woord 

haas   eend   varkentje 
kikker   poot   rat 
tent   sloot   rat 
kikker   haas   eend 
varkentje  bang   huis 
rat   huisje   bank 
bang   bedroefd  verliefd 
vuur   gezond  help 
rat   vriend   vreemdeling 
springen  dansen  vallen 
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* Reactie letter herkennen 

(staan bij k)   k l m k s m p k r s k m s s r k p k  
(zitten bij r)  h k r s h l p r m r d k r m l r k r h  
(op de bank bij v) p v r s p v k p v l d v r k p v k r k  
 
* De eerste/laatste/middelste letter 

kikker   haas   sloot 
rat   poot   tent  
bank   huis   broek 
sloot   help   varken  
staart   boek   haas 
 
* zoek hetzelfde woord 

kikker haas kikker eend 
varkentje rat huis rat 
sloot water rivier sloot nat  
eend rat eend varkentje kikker  
haas varkentje rat haas eend 
 
Auditief Geheugen:  
* Hetzelfde woord in twee zinnen 

Kikker is verliefd.     Kikker heeft het koud. 
Eend woont in een huis.    Haas loopt voor zijn huis. 
Rat is grijs van kleur.    De kleur van kikker is groen. 
De sneeuw is helemaal wit.   Kikker vindt de sneeuw koud. 
Haas pakt een boek uit de kast.   Op de kast staan bloemen 
 
* Nazeggen van 4 woorden zonder relatie 

sloot  kikker  staart  huis 
haas  poot  water  varketje 
groen  tuin  vriend  sneeuw 
rood  rat  verliefd schaats 
kikker  broek  strepen vaas 
 
* Nazeggen van cijferreeksen 

1253 1597 4325 1576 1354 4652 2531 6857 2451 3257 
 
Auditief Taalbegrip:  
* Een zin langer maken 

Kikker is……..  
Varkentje heeft…………… 
Rat pakt…………  
De broek van kikker ……….  
De kleur van …….. 
Langs het water………..  
Eend krijgt …….. 
 
* Tegenstellingen 

snel - langzaam   hoog - laag    warm - koud 
smal - breed    nat - droog    onder - boven 
hard - zacht    dik - dun    boos - blij 
groot - klein    kort - lang    goed - fout 
veel  -weinig    vol - leeg    wit - zwart 
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* Goed of Fout? 

Kikker is een vogel.       fout 
Kikker is blij met rat.       goed 
Varkentje heeft een krulstaart.     goed 
Kikker heeft mooie groene veren.     fout 
Rat is verliefd op eend.      fout 
Kikker luistert graag naar rat.     goed 
Eend heeft groene poten.      fout 
 


