Auditieve analyse:
→ één of twee lettergrepen
→ drie of meer lettergrepen
reis
vliegtuig
trein
koffer
zon
reizen
tent
zwemmen
zee
duikbril
zwemband
zwembroek
badpak
zand
emmer

logeren
vakantie
kamperen
hotelkamer
fototoestel
zonnebrand
zonnehoed
onderwatercamera
autoreis
tandenborstel
bikini
zonnebril

De zon schijnt.
Ik heb mijn koffer ingepakt.
Mijn pÁama en tandenborstel zitten in de koffer.
Mijn knuffelbeer gaat mee.
Ik stap in de trein.
Mama en papa gaan mee.
In de vakantie mag ik laat naar bed.
Ik slaap in een tent.
Ik slaap in een tent samen met mijn zusje.
Ik zwem graag.
Ik zwem graag in het zwembad.
Ik zwem graag in het zwembad met mijn duikbril op.
In de vakantie ga ik logeren.
In de vakantie logeer ik bij oma.
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→ Hoeveel woorden zitten in de zin?
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Auditieve synthese:
→ lettergrepen samenvoegen tot een woord
→ letters samenvoegen tot een woord
r-ei-s
tr-ei-n
z-ee
t-e-nt
z-o-n
z-a-nd
b-e-d
pr-e-t
f-ij-n
sp-e-l
b-a-d
sch-e-p

zwem-men
kof-fer
duik-bril
pret-park
zwem-bad
em-mer
fo-to
pret-park
zwem-broek
bad-pak
slip-pers
wa-ter

fo-to-toe-stel
tan-den-bor-stel
va-kan-tie
knuf-fel-beer
kam-pe-ren
ho-tel-ka-mer
zon-ne-brand
bi-ki-ni
zon-ne-bril
pa-ra-sol

Auditief geheugen:
Ik trek mijn badpak aan.
Op het strand is er veel zand.
Ik zwem graag in het zwembad.
Mijn koffer is ingepakt.
Ik maak een foto.
Ik slaap in de een tent.
Àij zwemmen in de zee.
De trein rijdt over het spoor.
In de vakantie hebben we pret.
Het was een lange reis.
Àe gaan een dag naar een pretpark.
Het water is koud.

→ nazeggen van zinnen van 7 – 10 woorden.
Ik zet mijn duikbril op mijn hoofd.
Ik slaap samen met mijn zus in een tent.
Àe kamperen graag op een camping.
Àij nemen graag een duik in de zee.
Mijn koffer zit vol met spelletjes.
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→ nazeggen van zinnen van 4- 7 woorden

2

Ik heb mijn badpak aan en aan mijn voeten zitten slippers.
Het water in het zwembad is nog erg fris.
De trein brengt ons naar het vakantieadres.
Mijn papa maakt foto’s van alle gekke dingen die ik doe.
Mijn knuffelbeer gaat met mij mee op reis.
Ik smeer mij elke dag in met zonnebrand.
Met mijn zonnebril op zie ik alles goed.
Op het strand bouw ik een zandkasteel van zand.

Auditieve discriminatie:
→ reactiewoorden herkennen
zand: emmer, schep, zand, zon, zee, strand, zand, water, zonnebril, zand.
zwempak: zwempak, zonnebril, zonnebrand, zwembroek, zwempak, zwembad,
reizen: vliegtuig, reizen, reis, trein, fiets, kamperen, reis, reizen, auto, reizen.
tent: auto, reis, kamperen, tent, haring, lijn, tent, slapen, tent, mug.
zwembad: zwempak, zwembad, zonnebril, zwembandje, zwembad, bommetje.

→ rijmen
bad
bril
tent
reisje
zee

lijn
slaap
trein
zand
mug

zwempak
zwembad
knuffelbeer
koud

lijn - camping
kamperen – tent
trein – zonnebril
zwembad – water
reis – koffer
vliegtuig – auto
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→ het langste woord
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→ het eerste/ middelste/laatste woord/ letter
reis
koffer
reizen
tent
zon
duikbril
emmer

zand
zon
mug
beer
slaap
reis

zee
trein
zonnebril
vliegtuig
water
duik

Auditief geheugen:
→ hetzelfde woord in 2 zinnen
Àe worden bruin in de zon
In mijn koffer zit mijn badpak
Mijn knuffelbeer ging op reis
Ik neem een grote duik in zee.
Ik neem mijn emmer en schep mee.
De tent staat op een camping.

De zon schijnt over het water.
Mijn badpak heb ik aangetrokken.
Samen gingen wij op reis.
Het water van de zee is koud.
Met de emmer maak ik een zandkasteel.
De lijn van de tent zit vast met een haring.

→ nazeggen van 4 woorden zonder relatie
zand – knuffelbeer – camping – reis
koud – haring – bruin – zonnebrand
koffer – zon – tent – emmer
mug – auto – wit – schep
water – reizen – zonnebril – emmer

zand – knuffelbeer – camping – reis
zand - ..................... – camping – reis
koud – haring – bruin – zonnebrand
koud – haring - ........ – zonnebrand
koffer – zon – tent – emmer
koffer – zon – tent - ............
mug – auto – wit – schep
mug - ....... - wit - schep
water – reizen – zonnebril – emmer
water – reizen - ............... - emmer
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→ het ontbrekende woord noemen
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→ nazeggen van cijferreeksen
1896
1912
1948
1976

2367
9735
3829
5741

8264
7193
6218
4396

3975
2884
3658
5174

Auditief taalbegrip:
→ tegenstellingen
Àanneer je bij het zwembad komt dan doe je je kleding niet uit, maar...........
Je gaat niet alleen op pad, maar..........................
De trein gaat niet langzaam maar................................
Als je op vakantie gaat ben je niet verdrietig, maar..................
Als je alle spullen wilt meenemen moet je koffer niet klein, maar............................zijn.
De camping kan dichtbij zijn maar ook......................................
Het zwembad is niet ver van de camping, maar.................................
De zee is niet klein maar..................
Als je in de tent slaap is het niet licht, maar..................................
Als je in de zee zwemt is het geen nacht, maar...........................
Als je thuis komt is je koffer niet leeg, maar................................

Naar het strand neem je alleen je strandbal mee.
fout
Àanneer de zon schijnt, kun je zonder jas naar buiten.
fout
Een zandkasteel maak je met een emmer en een schep.
goed
Als je op reis gaat neem je een koffer mee.
goed
Op de camping staan alleen tenten.
fout
Om de tent op te zetten heb je haringen nodig
goed
Àanneer je in de zon speelt moet je je insmeren met zonnebrand goed
Ik kan op reis met het vliegtuig en de trein
goed
Zonder diploma mag je in elk zwembad springen
fout

→ een zin langer maken
Ik ga op vakantie en ,,..........................................
Ik trek ...........................................
Ik ga op reis met.............................................
In de zee zwemt............................................
Mijn koffer is ...............................................................
Mijn knuffelbeer .....................................................
In de tent ligt ................................................
Met mijn emmer en schep.............................................
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→ goed of fout?
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Alfabetisch principe
De volgende letters kun je aanbieden:
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r = reis
k = kamperen / koffer
z = zon / zee
w = water
t = trein
v = vliegtuig / vakantie
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