
Aan de slag

Uitleg

b

-T
aal-

 in beel
d

extra

blad
van 21

Wat ga je doen?

Je oefent met zinnen en verbindingswoorden.
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Kleur de verbindingswoorden.
Let op: in één zin staat geen verbindingswoord.

Muggen zijn vervelend, maar mensen vinden teken nog veel erger.
Dat weten we, omdat dit onderzocht is.
Via de website van het programma Vroege vogels.
48.000 mensen stemden en 10.000 daarvan vonden de teek het vervelendste.
Teken zijn eigenlijk spinnetjes, want ze hebben net als de spin acht poten.
Teken leven vooral in bossen, maar ze zitten ook in hoog gras.
Ze doen hetzelfde als muggen, want ze zuigen je bloed op.
Teken zijn zo vervelend, omdat ze je ziek kunnen maken.
Je moet je goed beschermen, zodat je geen tekenbeet krijgt.
Je moet een lange broek aan doen en je moet iets met lange mouwen dragen.  

Goed om te weten: een verbindingswoord kan ook vooraan de zin staan.
Voorbeelden:
Als je toch gebeten bent, moet je naar de dokter gaan.
Wanneer je op tijd medicijnen krijgt, kun je de ziekte voorkomen.

Welke zinnen horen bij elkaar? Trek lijnen.

Ik ga op tijd,   • •  want ik heb last van hooikoorts. 
Ik vraag,   • •  als je weggaat. 
Ik moet vaak niezen,   • •  of ga je op de fiets? 
Ga je lopen,   • •  of je mee gaat.
Ik heb mijn knie geschaafd,   • •  want ik moet naar muziekles.
Ik snapte de som niet,   • •  daarom vroeg ik mijn buurman om hulp.
Waarschuw me,   • •  doordat ik gevallen ben.

Kleur de verbindingswoorden in opdracht 2.
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Van twee zinnen kun je één zin maken.
Dat doe je met verbindingswoorden.
Bijvoorbeeld: en, maar, want, of.
In de nieuwe zin staan dan minstens twee doe-woorden.
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4 Maak van de lange zinnen steeds twee korte zinnen.
Het verbindingswoord moet je weglaten.
Soms moet je de volgorde van de woorden veranderen.

a.  Durf jij een kikker op te tillen, of durf je een grote hond te aaien?
b.  Misschien vind je het eng, maar doe je het toch.
c.  Misschien vinden anderen het helemaal niet eng en doen ze het gewoon.
d.  Bang zijn we allemaal wel eens, maar niet iedereen is bang voor dezelfde dingen.
e.  Sommige dingen zijn vervelend spannend en andere dingen zijn leuk spannend.
f.  Het is leuk spannend als je in de achtbaan zit.
g.  Van leuke spannende dingen word je blij en gaat je hart sneller kloppen.

a. Durf jij een kikker op te tillen?

 Durf je een grote hond te aaien?

b. Misschien vind je het eng.

 Je doet het toch.

c. Misschien vinden anderen het helemaal niet eng.

 Ze doen het gewoon.

d. Bang zijn we allemaal wel eens.

 Niet iedereen is bang voor dezelfde dingen.

e.  Sommige dingen zijn vervelend spannend.

 Andere dingen zijn leuk spannend.

f.  Het is leuk spannend.

 Je zit in de achtbaan.

g.  Van leuke spannende dingen word je blij.

 Je hart gaat sneller kloppen. 
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