Blok

1

Hoofdstuk

1

Woord- en <insbouw

naam:

1

Taal
groep:

8

Plusblad

Is het onderwerp, persoonsvorm of gezegde?
Wat zijn de vetgedrukte woorden? Zet een kruisje in het goede rijtje.
Let op! Je mag in meer rijtjes een kruisje zetten.
onderwerp

persoonsvorm

gezegde

1	In de zomervakantie zijn we naar Italië
geweest.
2	We hebben ook een paar dagen op Sicilië
doorgebracht.
3 De Etna ligt aan de oostkant van Sicilië.
4	
De Etna is de meest actieve vulkaan van
Europa.
5	Hij is in 2013 voor het laatst uitgebarsten.
6	Unesco heeft de Etna en omgeving
toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst.

2

Verdeel de zin in zinsdelen.
Zet een streep tussen de zinsdelen.
1
2
3
4
5

Mijn hobby  is  honkbal.
Elke zaterdag  speel  ik  een wedstrijd.
Laatst  verloren  we  van een heel sterk team.
Dit jaar  ga  ik  mijn spreekbeurt  doen  over honkbal.
Ik  heb  mijn trainer  gevraagd  of  hij  in de klas  de spelregels  wil uitleggen.
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3

Kijk nog eens naar opdracht 2.
Maak de vragen.
1 Maak een vraagzin van zin 1. 
2 Wat is de persoonsvorm van zin 1? 
3 Verander zin 2 in de verleden tijd.

4 Wat is de persoonsvorm van zin 2? 
5 Verander in zin 3 het onderwerp in enkelvoud.

6 Wat is de persoonsvorm van zin 3? 
7 Maak van zin 4 op twee manieren een vraagzin.
a 
b 
8 Wie is hij in zin 5? 

4

Maak steeds langere zinnen.
Kijk naar het voorbeeld.
Volgende week ...
Volgende week ga ik zwemmen.
Volgende week ga ik voor het eerst in het buitenbad zwemmen.
1 Gisteren ...
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2 Mijn broer en ik ...



3 Groep 8 ...




5

Schrijf een informatieve tekst bij het plaatje.
Schrijf zes zinnen. Zet een streep onder de persoonsvorm, een stippellijn onder het onderwerp
en kleur het lijdend voorwerp.
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