6.3

Extra luisteroefening met S-

Vraag de cursisten de nummers 1 tot en met 20 onder elkaar te noteren. Lees de woorden elk twee keer voor en laat de
cursisten een s opschrijven bij elk woord dat met een <s> begint. Daarna kun je deze oefening ook als dictee gebruiken.
1. schoonmaker								11. schreeuwen
2. waarschijnlijk
12. schriftelijke
3. smakelijk
13. flexibiliteit
4. speciaal									14. spaargeld
5. praktijkles									15. schitterend
6. schilderen									16. prestatie
7. stagiaire									17. tenminste
8. procedure									18. stichting
9. groepsleider								19. traditioneel
10. scheiding									20. schuldeiser
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6.4

Extra luisteroefening met -T

Vraag de cursisten de nummers 1 tot en met 20 onder elkaar te noteren. Lees de woorden elk twee keer voor en laat de cursisten een t opschrijven bij elk woord dat op een <t> (of <d>) eindigt. Daarna kun je deze oefening ook als dictee gebruiken.
1. beeld
11. fluistert
2. helpt										12. toekomst
3. kraakt 										13. verdwijn
4. stof 										14. schilder
5. beest 										15. markt
6. vraag 										16. verhaal
7. schrijft
17. duizend
8. vlieg 										18. zeehond
9. lacht 										19. bezwaard
10. straal 										20. bijeenkomst
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11.2 Extra oefening met assimilatie en reductie
Vraag de cursisten de nummers 1 tot en met 20 onder elkaar te noteren. Lees de zinnen hieronder voor en laat de cursisten
bij elke zin noteren hoeveel woorden ze horen. Lees de zinnen hierna nog eens voor en laat de cursisten ze samen herhalen.
Lees daarna de zinnen een laatste keer voor en laat de cursisten de zinnen in schrijftaal opschrijven (vanaf niveau A2).
1. Keptsodruk. 		5						11. Watwilzeiglijk?			4
2. Zisnogziek. 		4						12. Keptniegoord.				5
3. Kweetutniet.		4						13. Disfoorjou.				4
4. Tsitniemee.		4						14. Hebbiemnogniet?			5
5. Kommeraan.
3
15. Emmefietsistuk.
5
6. Zuwemagaan? 4						16. IsWimderook?				4
7. Twasaltlaat.		5						17. Hebjetgoord?				4
8. Dakankniedoen. 5						18. Tsiensdanmaar.			4
9. Keptgat.			4						19. Kmoetechtgaan.			4
10. Kujeevekomen? 4						20. Lawedammaardoen.		5
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