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Verwijswoord

Een verwijswoord is een kort woord dat wijst naar een ander woord of groepje woorden.
Verwijswoorden zijn:
– ik, hij, haar, ons, jullie, ...
– mijn, jouw, zijn, onze, ...
– die, dit, dat, deze, ...
– waarnaar, daarop, ermee, daarin, waarin, ...

1

2

Verwijswoorden.
Kijk naar het vetgedrukte woord. Schrijf op waar het naar verwijst.
1 Loes en Meral maken een grote sneeuwpop.
Die geven ze een warme sjaal.

die –

2 Rayan ziet de sneeuwpop. Die vindt hij mooi.

die –

3 De sneeuwpop staat onder een hoge boom.
Die heeft een grote ijspegel.

die –

4 Opeens breekt het stuk ijs af. Dat valt
precies in de arm van de sneeuwpop.

dat –

5 Nu heeft de sneeuwman een speer in zijn
arm. Die maakt hem heel stoer.

die –

6 We hebben een sneeuwkrijger gemaakt,
lacht Meral. Deze ga ik ook fotograferen.

deze –

een grote sneeuwpop

Dat of die?
Vul het goede verwijswoord in.
1 Ebru heeft last van de praatziekte,
2 ‘Ik wou dat ik een medicijn wist,
3 Ebru zegt: ‘Ik weet wel een medicijn

haar moeder gek maakt.
helpt tegen die praatziekte.’
heel goed helpt.’

4 ‘Ja, ja,’ zegt haar moeder. Dat is dan vast een truc,
5 ‘Maar vooruit, ik ben wel benieuwd naar een pil,
6 Ebru lacht: ‘Geef mij maar een grote lolly,
zeggen.’
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ken ik wel.’
helpt tegen al je gepraat.’
maakt dat ik een uur niks meer kan
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Vul het goede verwijswoord in.
Kies uit: ernaar – waaraan – waardoor – waarmee – waarop – waarover
1 Ebru kreeg een lolly,

ze uren niet kon praten.

2 Er stond een hoge boom,

een ijspegel hing.

3 Jesse krijgt een nieuwe gitaar,

hij uren oefent.

4 De vuurpijlen vliegen door de lucht en alle mensen kijken
5 Malika stelt een vraag,

de meester het antwoord niet weet.

6 Dat is een geheim,

4

.

je niet mag praten.

Waar verwijst het vetgedrukte verwijswoord naar?
1 Schrijf het woord in de zin eronder.
a Wij hebben een poes, die kan praten.
		 Die

poes

kan praten.

b Maar ze zegt dingen, die wij niet kunnen verstaan.
		Wij kunnen

niet verstaan.

c Toch maakt onze poes vaak een geluid, dat wij prima begrijpen.
		Wij kunnen

heel goed begrijpen.

d Ze geeft kleine mekkermauwtjes, die betekenen dat ze honger heeft.
		

betekenen dat ze honger heeft.

e Soms horen we een luid geblaas, dat vertelt dat er een hond bij het hek staat.
		

vertelt dat er een hond bij het hek staat.

f Jammer genoeg hadden we ook een grote vaas, die stuk viel toen ze er in geklommen was.
		

viel stuk, toen ze erin geklommen was.

2 Zet in de bovenste zin een streep onder de persoonsvorm.
3 Kleur in de bovenste zin het onderwerp.
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