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Ik eet vaak 
snoep, omdat ik 
dat lekker vind.

Maak van twee zinnen één zin. 
Gebruik het verbindingswoord dat erbij staat.

Let op: Sommige verbindingswoorden staan vooraan in de nieuwe zin.
Soms verandert de volgorde van de woorden.

omdat
Artiesten maken videoclips bij een nieuwe cd.
Veel mensen vinden ze leuk.

Artiesten maken videoclips bij een nieuwe cd, omdat veel mensen ze leuk vinden.

als
Ze zien videoclips.
Ze gaan sneller de cd kopen.

Als ze videoclips zien, gaan ze sneller de cd kopen.

maar
Een videoclip duurt meestal ongeveer drie minuten.
De artiest heeft meer opgenomen.

Een videoclip duurt meestal ongeveer drie minuten, maar de artiest heeft meer opgenomen.

daarna
Uit de lange opname worden de leukste stukjes gehaald.
Ze worden achter elkaar geplakt.

Uit de lange opname worden de leukste stukjes gehaald, daarna worden ze achter elkaar geplakt.
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Wat ga je doen?

Je oefent met verbindingswoorden.
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Met behulp van de verbindingswoorden omdat, toen en doordat kun je van twee 
zinnen één zin maken.
De volgorde van de woorden kan in de nieuwe zin veranderen.

   Ik eet vaak snoep.                Dat vind ik lekker.
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Kleur de verbindingswoorden.

Let op: Een verbindingswoord kan ook vooraan in de zin staan.

Je kijkt naar een serie op tv en je ziet dat een meisje verdriet heeft.
Haar vriendje is verliefd geworden op een ander en nu moet ze huilen.
Er rolt een traan over haar wang, maar is het een echte?
Dat weet je niet, want het is maar toneel.
Een echte goeie actrice kan huilen op commando, maar dat lukt niet altijd.
Als het niet lukt, heeft ze soms een hulpmiddel nodig.
Als je bijvoorbeeld een verse ui snijdt, gaan je ogen tranen.
Soms is dat vervelend, want verse uien moet je eerst snijden.
Omdat actrices niet eerst uien willen snijden, kunnen ze ook een flesje gebruiken.
Als je aan dat flesje ruikt, komen de tranen vanzelf.

Haal de zinnen uit elkaar. Schrijf telkens twee zinnen op.

Als je wetenschappers moet geloven, hebben dieren geen gevoel.
Je moet wetenschappers geloven.
          Dieren hebben geen gevoel.

Een huilende olifant bestaat niet en een lachende aap is ook onmogelijk.

Een huilende olifant bestaat niet.

Een lachende aap is ook onmogelijk.

Veel dierenliefhebbers zijn het hier niet mee eens, want zij geloven hier wel in. 

Veel dierenliefhebbers zijn het hier niet mee eens.

Zij geloven hier wel in.

Dieren kunnen bang zijn, of ze kunnen zich eenzaam voelen.

Dieren kunnen bang zijn.

Ze kunnen zich eenzaam voelen.

Heb jij wel eens naar je cavia gekeken, terwijl hij verdriet had?

Heb  jij wel eens naar je cavia gekeken?

Had hij verdriet?

Troostte jij hem en gaf je hem je zakdoekje? 

Troostte jij hem?

Gaf je hem je zakdoekje?
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