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Wat ga je doen?

Je oefent met zinnen en leestekens.
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Deze kinderen praten over het gebruik van leestekens.
Dat zijn punten, dubbele punten, komma’s, uitroeptekens en vraagtekens.

Maak van de vragende zin een vertellende zin.
Schrijf de leestekens op de goede plaats. 

a. Staat achter elke zin een punt, een uitroepteken of een vraagteken?

Achter elke zin  staat een punt, een uitroepteken of een vraagteken.

b. Zet je een dubbele punt voordat je een aantal dingen opnoemt?

Voordat je  een aantal dingen opnoemt, zet je een dubbele punt.

c. Zet je tussen de dingen die je opnoemt een komma?

Tussen  de dingen die je opnoemt, zet je een komma.

In deze zinnen staan geen punten, komma’s, dubbele punten, 
vraagtekens of uitroeptekens. Zet ze op de goede plaats.
Kleur de woorden die met een hoofdletter beginnen geel.

bij de rivier staat een groot kasteel .
op het kasteel woont heer henric.
het dorp bij het kasteel aangevallen door rovers.
de boeren vluchten naar het kasteel van hun heer.
ze nemen van alles mee: zakken graan, hun koe, kippen, huisraad.
angstig kijken ze achterom.
zullen ze nog op tijd bij het kasteel zijn?
of is de vijand hen te snel af?
gelukkig ze zijn nog net op tijd!
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Achter een zin staat 
een punt, vraagteken of 

uitroepteken.

 Denk eraan: elke zin begint met een hoofdletter. Ook namen schrijf je met een hoofdletter.

Voordat je een aantal 
dingen opnoemt, zet je een 

dubbele punt.

Tussen de dingen die je 
opnoemt, zet je een komma.

Maak je van twee zinnen één zin?  
Dan komt er vaak een komma tussen.
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Maak van twee zinnen één zin. 
Gebruik het woord dat naast de zinnen staat. Denk om de komma.

zodat De ophaalbrug gaat omhoog. 
 De rovers krijgen de boeren niet te pakken.

De ophaalbrug gaat omhoog, zodat de rovers de boeren niet te pakken krijgen.

daarom De os loopt traag.
 De ossenkar gaat maar langzaam vooruit.

De os loopt traag, daarom gaat de ossenkar maar langzaam vooruit.

omdat Heer Henric deelt wapens uit.
 De kasteelbewoners moeten zich tegen de rovers verdedigen.

Heer Henric deelt wapens uit, omdat de kasteelbewoners zich tegen de rovers 

moeten verdedigen.

want De boeren vluchten naar het kasteel.
 Ze zijn bang voor de rovers.

De boeren vluchten naar het kasteel, want ze zijn bang voor de rovers.

Maak de zinnen af. Denk om de leestekens.

In het museum zagen we:   harnassen, zwaarden, speren en knotsen.
 Bijvoorbeeld: 
Ik ken de volgende landen in Europa  Frankrijk, Engeland, België,  

Spanje, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Zwitserland.
 Bijvoorbeeld:
Enkele attracties in het pretpark waar ik was, zijn  achtbaan,  wildwaterbaan,

reuzenschommel.
 Bijvoorbeeld:
Deze dieren vind ik leuk  konijn, hond, poes, cavia, hamster.
         Bijvoorbeeld:
Enkele bekende zangers zijn  Justin Bieber, Marco Borsato, 
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