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Auditieve oefeningen  Sinterklaas 
 

Auditieve synthese  (Henk Hak en Piet Plak) 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

 Letters samenvoegen tot een woord 

zak   mantel    sinterklaas 

rood   baret    marsepein 

paard   speelgoed   boterletter 

boek   wortel    mandarijn 

staf   mijter    tekening 

piet   letter    rommelpiet 

sint   rijmen    speelgoedwinkel 

schoen   stoomboot   burgemeester 

laars   muziek    paraplu 

zwart   gymmen   Nederland 

maan   schoorsteen   december 

 

    Woorden uit elkaar halen 

Zak 

Rood 

Piet 

Paard 

Maan 

Boot 

Schoen 

Peen 

Sint 

Laars 

Zwart 

Boek 

Staf 

Dak 

Veer 

Lijst 

 

Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

De boot komt aan 

Piet is op de boot 

Jan eet pepernoten 

Ik zet mijn schoen 

Sint heeft een baard 

Het paard loopt 

De boot van Sinterklaas 
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Piet strooit pepernoten op de grond 

Sinterklaas komt aan wal en loopt naar de burgemeester 

De burgemeester heeft een prachtige ketting om 

De stoomboot ligt aan een paar dikke touwen 

Er zijn veel Pieten in Nederland 

Sinterklaas heeft een mantel aan en een mijter op 

Sinterklaas krijgt een heleboel tekeningen van de kinderen 

 

Auditief Geheugen 

 Nazeggen van cijferreeksen. 

125  159  237  695 

432  157  739  839 

135  465  285  195 

253  685  184  354 

 

Auditieve discriminatie (Ko Klapper) 

 Reactiewoorden herkennen 

Piet  muts  zak  piet  piet  sint  zak  paard  veer  piet  schoen  piet 

Veer  piet  sint  piet  veer  zak  veer  schoen  boot  veer  veer  zak  touw 

Zak  piet  veer  zak  boot  paard  zak  sint  noot  maan  zak  zak  sint  piet  

Paard  maan  dak  paard  dak  zak  paard  sint  paard  sint  paard  piet  zak  

Schoen  maan  nacht  dak  schoen  boot  sint  piet  schoen  maan  schoen 

Boot  piet  sint  boot  boot  sint  paard  maan  dak  boot  wal  boot  touw  

 

 Hoeveel woordstukjes heeft het volgende woord: 

zak   mantel    sinterklaas 

rood   baret    marsepein 

paard   speelgoed   boterletter 

boek   wortel    mandarijn 

staf   mijter    tekening 

piet   letter    opruimpiet 

sint   rijmen    speelgoedwinkel 

schoen   stoomboot   burgemeester 

laars   muziek    paraplu 

zwart   gymmen   nederland 

maan   schoorsteen   december 

 

Auditieve analyse 

Hoeveel woorden zitten in de zin? 

· De boot komt aan 

· Piet strooit 

· Ik zet mijn schoen 

· Het paard loopt 

· De schoen bij de haard 
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· Sint heeft een baard 

· Een veer op de muts 

 

 Hetzelfde woord in twee zinnen. 

Sinterklaas is blij. Sinterklaas rijdt op zijn paard 

Jan eet pepernoten. Piet strooit pepernoten. 

De maan schijnt door de bomen. De maan. 

De boot vaart op zee. De boot komt de haven binnen. 

Sinterklaas heeft een staf. Sinterklaas houdt zijn staf goed vast. 

Piet heeft een veer op zijn muts. De veer is rood. 

 

 Rijmen (Ria Rijm) 

Wat rijmt op: 

dak    noot 

Piet    veer 

schoen    maan 

paard    fijn 

brief    rood 

 

 Het langste woord (Lange Slang) 

boot  stoomboot   sinterklaas  sint 

paard  paardenhoofd   schoenenwinkel schoen 

dak  dakgoot   pepernoot  noot 

schoorsteen schoorsteenveger  snoepgoed  snoep 

stout  marsepein   muziekpieten  zak 

 

 De langste zin 

De boot     De boot komt aan de wal 

Het is hier heel erg donker   Het is nacht 

Piet strooit     Piet strooit pepernoten 

Ik ga de schoen zetten bij de kachel Ik zet de schoen 

De veer zit op de baret   Een mooie baret 

 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord (Letterrups) 

zwart  piet  cadeau  sint  zak  staf 

paard  boot  wit  zak  piet  maan 

schoen  rood  zak  boot  veer  mijter 

wal  dak  paard  mijter  kruis  sint 

Spanje Nederland boek  lief  cadeau  chocola 

pop  auto  muts  pepernoot zak  schoen 

baard  snor  boek  baret  veer  piet 

 

 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

maan    schoen   paard 

boot   tak   boek 
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rood   zwart   zak 

baard   snor   schoen 

dak   noot   wal 

boot   sint   piet 

staf   zak   baret 

lief    pop   piet 

snoep   dak   lied 

 

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij het thema past) 

 Een zin langer maken 

Sinterklaas zegt………… 

In de zak zitten…………… 

De Pieten roepen……………… 

Op het dak………………… 

Ik maak voor Sinterklaas……………………… 

In het cadeautje zit………………………… 

Het paard……………………………… 

In de schoen zit…………………………… 

Op de stoomboot……………………………… 

De staf…………………………… 

Piet eet………………………………… 

Sinterklaas kijkt…………………………………………… 

Morgen komt……………………… 

Op de stoel zit……………………… 

De stoomboot vaart ………………………… 

De wegwijspiet kijkt ………………………… 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Speelgoed   Snoepgoed    Sinterklaas 

 

Hoort het bij snoep of bij speelgoed? 

speculaas  marsepein  auto          chocoladeletter   

pop            pepernoten  bal  trein  blokken  

chocola             taaipop  spel  boek            rolschaats 

   

 Tegenstellingen 

Sint is niet jong maar …………………… 

De baard van Sint is niet zwart maar …………………………… 

De staf is niet kort maar …………………………… 

De zak is niet vol maar ……………………………… 

De Pieten eten niet veel pepernoten maar ……………………………. 

Het paard loopt in brede straten en in ………………………………………. straten 

Er zijn grote Pieten en …………………………………………. Pieten 

Spanje is niet dichtbij maar ……………………………………………. 

De bakker bakt niet weinig maar ………………………………………. pepernoten 
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Het cadeau is niet groot maar ……………………………………… 

De stoomboot vaart niet snel maar ………………………… 

Sinterklaas heeft niet weinig maar …………………………………cadeautjes meegenomen 

De schoorsteen is niet hoog maar …………………………… 

Marsepein is niet vies maar ………………………… 

 

 Goed of fout? 

Sinterklaas heeft een paard  Goed 

Het paard van de Sint heet vlekje  Fout 

De zon schijnt in de nacht   Fout 

De mantel van Sint is rood   Goed 

Zwarte Piet heeft een veer op zijn muts Goed 

Sinterklaas strooit pepernoten  Fout 

Piet heeft een mijter  Fout 

De schoenen staan onder de mat  Fout 

 

 Raadseltjes 

Het is rond en zit in de zak van Piet    Bal 

Het is wit en harig en zit onder de neus van Sinterklaas Snor 

Piet heeft het op en er zit een veer op    Baret 

Je loopt er op en je kunt het ook bij de haard zetten  Schoen 

Het is bruin en er kunnen veel cadeautjes in   Zak 

Elk jaar komt dit weer aan met veel Pieten en Sint erop Stoomboot 

Het is rood en er staat een mooi kruis op    Mijter 

Het is rood en er staat van alles in     Boek 

 

 

 

 


