Auditieve oefeningen en taalspelletjes

Thema:

Kerst

Auditieve synthese (Henk Hak en Piet Plak)
 Lettergrepen samenvoegen tot een woord
 Letters samenvoegen tot een woord
Stal
Kerstboom
Ster
Kerstbal
Os
Slinger
Piek
Kerstklok
Kerst
Kerstkrans
Rood
Ezel
Groen
Baby
Kaars
Herder
Engel
Kerstkaart
Licht
Postbode

Postzegel
Enveloppe
Brievenbus
Kaarsenstander
Dennentak
Kerstkleren
Kerststukje
Kerstverhaal
Kerstversiering
Kerstliedjes

Auditief geheugen (Pipa Papegaai)
 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden
 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden
Ik koop een kerstboom
In de kerstboom hangt een bal
Op de kerstboom staat een piek
De kerstboom is groen
Boven de stal staat een ster
Ik krijg een mooie kerstkaart
In de stal is een kindje geboren
Ik leg de kerstversiering even aan de kant
In de kerstboom hangen veel mooie dingen
De kerstballen zijn erg gauw stuk gevallen
Ik steek deze mooie kaars aan met een lucifer
De juf vertelt het kerstverhaal aan de kinderen
 Nazeggen van een cijferreeks
125
159
237 695
432 157
739 839
135
465 285 195
253 685 184
354
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 Hetzelfde woord in twee zinnen.
De herder is blij.
De postbode brengt kerstkaarten.
De maan schijnt door de bomen.
De kerstboom staat in het bos.
In de boom hangt een kerstbal
Ik heb de kaars aangestoken
In de stal is het feest

De herder lacht.
De kerstkaarten liggen in de brievenbus
In de lucht zie je de maan erg goed.
Bij de verkoper staat een mooie kerstboom.
De kerstbal ligt in de doos
De kaars brandt mooi
Ik ga naar de stal toe

Auditieve discriminatie (Ko Klapper)
 Reactiewoorden herkennen
Bal boom bal klok bal kaars cadeau bal slinger krans bal
Krans klok boom krans klok krans slinger bal
Klok boom klok kaars krans boom klok slinger boom klok boom
Kaars boom kerst kaars bal kaars slinger kaars
Stal herder ster stal stal boom piek kaars stal
Piek bal slinger piek kaars boom krans piek piek
 Rijmen (Ria Rijm)
bal - klok - maan – ster - boom – bel – piek – stal – os – kaars – licht
 Het langste woord (Lange Slang)
Kerst
kerstfeest
Bal
kerstbal
Ster
sterren
Boom
kerstboom
Licht
kaarsje
 De langste zin
De kerstboom.
Het is hier erg donker.
De kaarsjes branden nog niet.
De kerstboom staat.
De boom is mooi

ezel
slinger
sterren
kaars
herder

os
piek
stal
lucifer
stal

De kerstboom versieren.
Het is donker.
De kaarsjes branden.
De kerstboom staat in de kamer.
De boom is erg mooi versierd

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord (Letterrups)
kaars
bal
ster
maan
licht
lamp
groen
rood
geel
boom
kaars
donker
ezel
os
stal
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donker
piek
stal
bal

licht
engel
ster
piek

 De eerste letter
 De laatste letter
 De middelste letter
ster
maan
bal
piek
kaars
stander
groen
rood
ezel
licht
stal
slinger
goud
bos

kaars
licht
maan
slinger

kerst
boom
herder
geel
os
krans
den

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij het thema past)
 Een zin langer maken
In de stal…
Als het kerstfeest is dan…
We zingen een …
De kerstbal ligt …
In de boom hangt…
Op de kerstkaart staat…
De slinger hangt…
Ik zit naast…
In het bos staat…
De kaars staat op de …
 Woorden noemen bij een bepaalde categorie
Kerst
Speelgoed
Eten


Woorden noemen die beginnen met kerst……

 Tegenstellingen
De boom is niet groot maar
De bal is niet vierkant maar
De ster staat niet laag maar
Het is niet donker maar
Het is niet gezellig, het is
De slinger is niet lang maar
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De kerstkaart is wel voor mij, de kerstkaart is
De piek staat er niet onder maar
De kaars is niet koud maar
In het bos staan niet weinig maar
bomen
Aan het lint hangen niet veel maar
kaarten

 Goed of fout?
De kerstbal is vierkant.
In de stal staat een ezel.
De kerstboom staat in de tuin.
De kerstkaart komt met de slee.
De kerstboom is blauw.
In het bos staan dennenbomen.
De piek staat onder de boom.
In de kerstboom hangen ballen.

Fout.
Goed.
Goed.
Fout.
Fout.
Goed.
Fout.
Goed.
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