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Wat ga je doen?

Je oefent met zinnen.
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Elke zin begint met een hoofdletter.
En eindigt vaak met een punt.
Soms eindigt een zin met een uitroepteken.
Vraagzinnen eindigen met een vraagteken. 
Ze kunnen met een vraagwoord beginnen.
Je kunt een zin in stukken verdelen.

Lees de zinnen en beantwoord de vragen.

Opa speelde vroeger graag op het schoolplein.
Daar deed hij leuke spelletjes.
Knikkeren, verstoppertje en tikkertje vond hij het leukst.
Na schooltijd maakte hij graag een vlieger.
Bij voldoende wind stuurde hij de vlieger de lucht in.
Doe jij nog dezelfde spelletjes als opa?
Heb jij wel eens een vlieger gemaakt?

a. Hoeveel vraagzinnen zie je? Ik zie  2   vraagzinnen.

b. Hoeveel vertelzinnen zie je hierboven? Ik zie  5   vertelzinnen.

c. Achter de vraagzinnen staat een  vraagteken      .

d.  Achter de vertelzinnen staat een  punt               . 

Kleur in de zinnen in opdracht 1 het doe-woord geel.
Kleur ‘wie het doet’ groen.

Schrijf het goede leesteken achter de zin.   
Kies uit een punt, een uitroepteken of een vraagteken.

Wat vind ik dat spel leuk   !

Heb jij wel eens op stelten gelopen  ?

Speelden de kinderen vroeger vaker buiten dan nu  ?

Kinderen van deze tijd kijken vaak naar de tv  .

Ook spelen veel kinderen graag een game op hun computer  .

Hoe ze dat vinden  ?  Superleuk en vetcool  !
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Welke zinnen hieronder beginnen met een vraagwoord?
Kruis aan.

Waarom doe jij niet mee?
Waar ga je heen?
Ga je niet mee?
Wie is je beste vriend?

Bedenk nu zelf twee zinnen die met een vraagwoord beginnen.
Denk om het vraagteken achter de zin.

1  Wie weet waar Willem Wever woont?

2   Waarom zijn de bananen krom?

Hoe kun je de zin hieronder in stukken verdelen?
Zet streepjes op de goede plaats.

Vroeger | liepen | veel   kinderen | op   stelten | op   het   schoolplein.

Schrijf de zin van opdracht 6 over op een strookje papier.
Knip de zin bij de streepjes in stukken.
Schuif de stukjes steeds naar een andere plaats.
Begin steeds met een ander stukje.
Maak zoveel mogelijk zinnen.
Schrijf hieronder vier zinnen op. 

1  Veel kinderen liepen vroeger op stelten op het schoolplein.

2  Op het schoolplein liepen vroeger veel kinderen op stelten.

3  Veel kinderen op stelten liepen vroeger op het schoolplein.

4  Vroeger liepen op het schoolplein veel kinderen op stelten.

Bedenk vier zinnen waar je een uitroepteken achter kunt zetten.
Schrijf ze op.

1  Morgen begint de vakantie!

2  Ik heb er veel zin in!

3  Kom, we fietsen er snel heen!

4  Jij gaat veel harder dan ik!
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