Blok

1

Hoofdstuk

1

Woord- en <insbouw

naam:

Taal
groep:

8

Remediëren 3

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.
De boeren | maaien | het gras.

1

Verdeel de zin in zinsdelen.
Zet strepen tussen de zinsdelen.
1
2
3
4
5
6
7

2

Ik  heb  een zus van 16 jaar.
Zij  krijgt  kleedgeld  van mijn ouders.
Ze  kocht  een broek met gaten.
Mijn moeder  was  boos.
Daarvoor geef  ik  je  geen kleedgeld!
Deze broeken  zijn  in de mode!
Ik  snap  niets  van mijn zus.

Schrijf van elke zin de persoonsvorm op.
Gebruik de drie manieren om de persoonsvorm te vinden.
1 Er sluipt een poes door onze tuin.
Vraagzin:
Persoonsvorm:
2 De vogels vliegen van schrik de boom in.
Tijd veranderen: 
Persoonsvorm:
3 De poes heeft gelukkig een belletje om.
Onderwerp veranderen: 
Persoonsvorm:
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3

Wat is het gezegde?
Zet een streep onder het gezegde.
1 Wij wonen vlak bij een brandweerkazerne.
2 Mijn vader zit bij de brandweer.
3 ‘s Nachts hoor ik wel eens de sirenes loeien.
4 Mijn vader staat dan snel op.
5 In een mum van tijd heeft hij zijn pak aangetrokken.
6 Mijn vader heeft een spannend maar ook gevaarlijk beroep.

4

Wat is het vetgedrukte zinsdeel?
Zet een kruisje in het goede rijtje.
Let op! Soms kun je twee kruisjes zetten.
persoonsvorm

gezegde

lijd vw

1	Ik houd mijn spreekbeurt over WOII.
2	Eerst hebben mijn moeder en ik de
bibliotheek bezocht.
3	Mijn opa’s vertellen mij verhalen.
4	We bezochten het Anne Frankhuis.
5	Vervolgens maak ik een verslag.
6	Ik houd mijn spreekbeurt.
7	Ik voel kriebels in mijn buik.
8	Mijn klasgenoten klappen voor mij.
9	De juf en mijn vriendjes geven me een goed
cijfer.
10	Een spreekbeurt houden vind ik superleuk!
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