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Herhaling: zinnen ontleden

Een zin kun je verdelen in zinsdelen. Het benoemen van de zinsdelen heet ontleden.
De persoonsvorm vormt samen met andere werkwoorden die erbij horen het gezegde (gez).
Het onderwerp (ond) vertelt wie of wat iets doet of is in de zin.
Het lijdend voorwerp (lijd vw) vind je door de vraag: wie/wat + gezegde + onderwerp?
Soms blijven er nog zinsdelen over. Die noemen we andere zinsdelen.
Mijn zus | krijgt | een fiets | voor haar verjaardag.

Verdeel de zin in zinsdelen.
Zet strepen tussen de zinsdelen.

1 Vorige week  gingen  wij  naar het Van Gogh museum.
2 De conservator  vertelde  dat  we  geluk  hadden.
3 Juist vandaag  zouden  we  getuige  zijn  van een restauratie.
4 De hele klas  mocht  in een aparte ruimte  staan.
5 We  hadden  goed zicht  op de restaurateur.
6 Je  moet  veel geduld  hebben  als  je  een schilderij  restaureert.
7 Het resultaat  was  oogverblindend.

Maak een zin met een gezegde.
Verander de zin. Gebruik een vorm van hebben en een voltooid deelwoord.

Ik bezoek de bibliotheek. Ik heb de bibliotheek bezocht.

1 Wij leggen de boeken neer.  

2 De portemonnee ligt op straat.  

3 De koeien dansen in de wei.  

4 We vinden het eerste kievitsei.  

5 De monteur verwisselt de band.  
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Vul de goede vorm van het werkwoord in.

zijn 1 Het eten  bedorven.

eten 2 Dat jongetje heeft alle koekjes .

wassen 3 Mijn vriend en ik  auto’s op zaterdag.

trouwen 4 Opa en oma zijn 40 jaar .

worden 5 Gisteren  we korfbalkampioen.

Kleur de zinsdelen.
Kleur het gezegde in elke zin rood. Zet een streep onder het onderwerp. Zet een dubbele 
streep onder het lijdend voorwerp.

 1 De tuinman maait het gras aan de overkant.

 2 Wij gebruiken mes en vork, jongedame!

 3 De huisarts schrijft een recept voor.

 4 Het regent pijpenstelen.

 5 Jullie mogen de dakpannen na 18.00 uur ophalen.

 6 De directeur schrijft elke week een nieuwsbrief.

 7 Op de markt kocht mijn vader appels en frambozen.

 8 Die hangjongeren gooien een steen door de abri.

 9 De schrijfster gaf een interessant interview.

10 De schoorsteenveger heeft zijn werk goed gedaan.
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