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Wat ga je doen?

Je oefent met hoofdletters, punten, vraagtekens en uitroeptekens.
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Een zin begint met een hoofdletter.
Aan het eind van een zin staat meestal een punt.
Als de zin iets vraagt, staat er een vraagteken.
Roept de zin iets uit, dan staat er een uitroepteken.

Welke letters moeten hoofdletters worden?
Zet er een rondje omheen. 
Zet achter de zinnen een punt ( . ), een uitroepteken ( ! ) of een vraagteken ( ? ).

hou je van tekenen, kleien en knutselen  ?
weet je niet zo goed wat je het leukst vindt  ?
neem dan les bij het knutselhonk  ! of .
je maakt eerst een tekening  .
bijvoorbeeld van een poes  .
wat doet de poes  ?
ligt hij in de zon  ?
of is hij op jacht naar een muis  ?
je tekent tot je er tevreden over bent  .
dan pak je een bonk klei  .
je maakt de poes van klei  .
dat lukt vaak beter dan je denkt  . of !
wil jij het ook een keer proberen  ?
meld je dan snel bij ons aan  . of !
je kunt elke woensdagmiddag bij ons terecht  . of !

Zet achter de zinnen een punt ( . ), een uitroepteken ( ! ) of een vraagteken ( ? ).

Anne en Tim gaan naar de kermis  . 
Durf jij in het reuzenrad  ? 
Loop gauw door  !
Ik hoop dat ik in de botsautootjes mag  . 
Waar ben je al in geweest  ? 
Ik ging in de achtbaan: dat was super  !
Heb je die hoge zweefmolen gezien  ? 
Die vind ik spannend  !
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 Ik ben een zin.
Ken jij mij?

Ik jou gelukkig wel!
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Maak de zinnen af. Kies uit: vraagteken – punt – uitroepteken.

Achter een gewone zin zet je een punt                                 .

Achter een zin met nadruk zet je een uitroepteken                .

Achter een vragende zin zet je een vraagteken                   .

Lees de tekst.
Zet punten, uitroeptekens of vraagtekens op de goede plek.
Welke letters moeten hoofdletters worden?
Zet er een rondje omheen. 

dani en raf wachten op de trein  .  ze gaan naar tilburg, met tante aaf  .  tante 
aaf haalt koffie  .  wat duurt dat lang  !  er stopt al een trein  .  zou dat hem  
zijn  ?  ja, hoor  !  tilburg, leest dani op het bord  .  daarna gaat de trein naar 
breda en roosendaal  .  schiet nou op, tante  !  die trein wacht niet  !  daar komt 
tante aaf de trap op gerend  .  haar hoofd is rood  .  de koffie klotst over de rand 
van de beker  .  gelukkig, net op tijd  !  

Bedenk nu zelf drie zinnen.
Een zin met een punt.
Een zin met een uitroepteken.
En een zin met een vraagteken.
Begin de zinnen met een hoofdletter.
Bijvoorbeeld: 
zin 1 Ik ga naar de film.

zin 2 Wat leuk!

zin 3 Mag ik mee?

Wat hoort achter de zin?
En waarom?
Trek lijnen.

Wie heeft gelijk?

Wat ruikt die taart lekker

Q  Eva: ‘Achter deze zin moet een punt.’
Q  Mo: ‘Achter deze zin moet een uitroepteken.’
Q  Stan: ‘Je mag hier kiezen of je een punt of een uitroepteken schrijft.’
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Pas op voor de hond •       •  ?  •      • Want dit is een gewone zin.

Hoe weet je dat •       •  !  •      • Want dit is een vraag.

Ik ga vroeg naar bed •       •  .   •      • Want dit is een uitroep.
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