
Aan de slag

Ik ben een jongen. Ik ben een aardig meisje.
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Wat ga je doen?

Je oefent met naamwoorden.
Je leert dat je andere woorden voor naamwoorden kunt zetten.

naam:

datum:
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illustraties: Fleur van der Weel

Een naamwoord is een woord voor een mens, dier, plant of ding.
Voor naamwoorden kun je de, het of een zetten.
Voor een naamwoord kunnen ook andere woorden staan.
Die woorden zeggen iets over het naamwoord.

Het woord aardig zegt iets over het meisje. 

Kleur de naamwoorden in deze zinnen geel.

De witte ijsbeer leeft aan de buitenste randen van de Noordpool. 
Op het ijs jaagt hij op poolvossen of sneeuwhazen. 
In het water jaagt hij op zeehonden en ook wel op allerlei vissen. 
De wind maakt grote scheuren in het ijs. 
De zeehonden komen bij deze scheuren naar boven om lucht te happen. 
Zodra een zeehond met zijn neus boven water komt, slaat de snelle ijsbeer toe. 
Krijgt hij de zeehond niet meteen te pakken, dan zwemt hij hem achterna. 

Vul in:
Een naamwoord is een woord voor .

Kijk nog eens naar de zinnen van opdracht 1.
Welke woordjes kun je voor de naamwoorden zetten?

Voor de naamwoorden kan ik , of                     zetten.

Kleur deze woordjes groen.

Kijk opnieuw naar de zinnen van opdracht 1.
Er staan soms nog andere woorden voor een naamwoord.
Die woorden zeggen iets over het naamwoord.
Kleur deze woorden rood.
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Schrijf tussen de, het en een en het naamwoord een ander woord.
Dit woord moet iets vertellen over het naamwoord.

de gevaarlijke                              leeuw de                                      pauw

de                                       slang een                                           varken

het                                           hertje de                                        neushoorn

een                                     papegaai het                                     konijn

een                                         hond het                                        vogeltje

Tussen de, het en een en het naamwoord kan ook meer dan één woord staan.
Kijk naar het voorbeeld en vul daarna zelf in.

Twee woorden ertussen: de mooie, stevige plant

een ,                                     dag

het ,                                      kind

Drie woorden ertussen:

een ,   ,                                           meisje

het ,   ,    huis

de ,   ,                                          kat  

Wat is waar? Kruis aan.     
 waar  niet waar
Een naamwoord is een woord voor een mens, een dier, een 
plant of een ding. Q Q

Voor een naamwoord kun je de, het of een zetten. Q Q

Een naamwoord zegt iets over een werkwoord. Q Q 

Tussen de, het of een en het naamwoord kun je een woord 
zetten dat iets over het naamwoord zegt. Q Q  

Schrijf nu zelf een zin op.
Kleur het naamwoord in jouw zin geel.
Kleur de, het of een groen.
En het woord dat iets over het naamwoord zegt rood.
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