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Aan de slag

ANTWOORDEN
Wat ga je doen?

Je oefent met doe-woorden en met naamwoorden.
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Schrijf de naamwoorden in de goede rij.
Let op: alleen de woorden waar je de of het voor kunt zetten zijn naamwoorden!
mus – bezem – gisteren – opa – huis – koud – dinosaurus – geschiedenis – waarom – koning – 
beest – kind
      naamwoorden

 mensen dieren dingen

 opa mus bezem

 koning dinosaurus huis

 kind beest geschiedenis 

Kleur het doe-woord in de zinnen geel. 

Josje speelt bij oma op zolder.
Ze vindt een grote doos.
In die doos zitten foto’s.
Josje ziet oma op een foto.
Oma was toen nog een kind.
Ze had twee lange vlechten met een strik erin.
Josje bekijkt ook een trouwfoto van opa en oma.
Wat is dat leuk!

Naamwoorden:
Mensen, dieren, planten en dingen hebben een naam.
Voor die namen kun je de, het of een zetten.

Doe-woorden:
In elke zin staan één of meer doe-woorden.
Een doe-woord zegt wat iemand doet.
Het doe-woord staat meestal naast ‘wie het doet’.

Is luieren ook een doe-woord?

Ik ben een mens. 
Mijn naam is de oma. Ik ben een dier. 

Ik ben een aap.

Ik ben een ding. 
Mijn naam bestaat uit twee woorden. 

Ik ben het hobbelpaard.
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ANTWOORDEN

Wie doet er iets in de zinnen van opdracht 2? 
Kleur ‘wie het doet’ groen.

Streep door wat fout is.
In de zinnen van opdracht 2 staan het doe-woord en 
‘wie het doet’ wel/niet naast elkaar.

Zet een streep onder alle naamwoorden in de zin.
Zet een dubbele streep onder de doe-woorden.

Josje drinkt thee met oma.

Ze bekijken nu samen de foto’s.

Oma pakt een heel oude foto.

‘Op deze foto staan mijn vader en moeder.

Dat zijn dus jouw overgrootouders’,

zegt ze tegen Josje.

In de zinnen hieronder staat soms meer dan één doe-woord.
Onderstreep alle doe-woorden in de zinnen.

1. Josje heeft samen met oma de foto’s bekeken.

2. Ze vindt de trouwfoto van haar oma en opa de mooiste foto.

3. Die foto zou ze graag willen hebben.

4. Ze vraagt aan oma:

5. ‘Oma, zou u die foto voor me willen laten afdrukken?’

Welke naamwoorden staan in de zinnen van opdracht 6?
Schrijf de naamwoorden op.
Zet er telkens de of het voor.
De eerste zin is voorgedaan.

1 de oma – de foto’s 4 de oma

2 de trouwfoto – de oma – de opa – de foto 5 de oma – de foto

3 de foto
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