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Zinsdelen

Een zinsdeel is een stukje van een zin en kan uit één of meer woorden bestaan. Die 
woorden horen bij elkaar.
Een zinsdeel kan van plaats veranderen in de zin, maar dan blijven de woorden bij elkaar.

Verdeel de zin in zinsdelen.

 1 In de kleedruimte  hangen  onze shirts.

 2 Het visnet  is  heel fijnmazig.

 3 De beenslag  kost  veel kracht.

 4 Onze stichting  organiseert  een grote actie.

 5 De mannen  vervangen  de kapotte vangrail.

 6 In dit drama  speelde  mijn man  een rol.

 7 Tijdens de storm  zijn  de bomen  omgewaaid.

 8  De arts  deed  een pleister  op de verwondingen.

 9  De filmster  gaat  graag  op de foto  met haar fans.

10 Ik  heb  een handtekening  gevraagd  aan haar.

Verdeel de zin in zinsdelen.
Schrijf het onderwerp achter de zin.

1 Woon  jij  ook  in onze buurt?

2 Het onderwaterleven  kent  geheimen.

3 De specialist  draagt  een witte jas.

4 In de berm  ligt  het zwerfafval.

5 De coach  inspecteert  de grasmat.

6 De lekkage  veroorzaakte  veel schade.

7 Deze film  vond  iedereen  mooi.

8 Betaalt  zij  de kosten?
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Maak met de zinsdelen drie keer een andere zin.
Schrijf de zinnen op. Let op de hoofdletter en de punt.
Let op! De derde zin is een vraagzin met een vraagteken.

1 renden | door de tuin | de katten | van de buren

 .

 .

 ?

2 pepernoten | de intocht van Sinterklaas | aten | wij | tijdens

 .

 .

 ?

3 naar zijn broer | de kaart | heeft | Bart | gestuurd

 .

 .

 ?

Maak dezelfde zin elke keer langer. Bedenk er steeds één zinsdeel bij.
De plaats van het nieuwe zinsdeel mag je zelf bepalen.

De kinderen spelen met de bal.

Ik kijk uit het raam.
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