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naam: groep:   8

Samengestelde zinnen ontleden

Een samengestelde zin bestaat uit twee korte zinnen en een voegwoord.  
Als je een samengestelde zin gaat ontleden, verdeel je de zin eerst in twee losse zinnen.  
Je ziet dat er twee onderwerpen en twee gezegden zijn.

Lees de lange samengestelde zin.

1 Kleur de voegwoorden.
2 Vraag aan je leerkracht of het goed is.
3 Verdeel de zin in vijf korte zinnen.

Niemand had door dat er ingebroken werd omdat het alarm het niet deed zodat de dief 

gewoon zijn gang kon gaan en hij er met de buit vandoor kon gaan terwijl de buren lekker 

lagen te slapen.

Samengestelde zinnen ontleden.

1 Lees de samengestelde zin.
2 Streep de voegwoorden door.
3 Vraag aan je leerkracht of het goed is.
4 Verdeel de zin in zinsdelen.

a Mijn vader  gaat  op de fiets  naar zijn werk  omdat  zijn auto  bij de garage  is.

b Ik  eet  een appel  terwijl  ik  televisie  kijk.

c De winkelier  zet  een reclamebord  buiten  want  hij  wil  klanten  trekken.

d De buurman  sproeit  het gras  nadat  hij  het  gemaaid heeft.
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Maak de puzzel.

zin 1: Wieke maakt een ovenschotel, want Marnix komt eten.
zin 2: Lotte opent een nieuwe fles cola, terwijl ze het laatste glas aan Inge geeft.

1 het eerste onderwerp van zin 1 ...

2 het tweede onderwerp van zin 1 ...

3 de tweede persoonsvorm van zin 1 ...

4 het eerste onderwerp van zin 2 ...

5 het eerste gezegde van zin 2 ...

6 het tweede gezegde van zin 2 ...

Wat lees je bij ? 

Zet de zinsdelen in de goede volgorde.

Wesley wantkoopt hij een tabletwilspelletjes doen

1 Lees de zinsdelen op de kaartjes.
2 Zet de zinsdelen in de goede volgorde.
3 Vraag aan je leerkracht of het goed is. Schrijf de zin op.
4 Benoem de zinsdelen.
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