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Lees het stukje tekst over Geronimo Stilton. Omcirkel de lidwoorden.

De beroemdste kinderboekenmuis aller tijden is Geronimo Stilton. Deze muis maakt 
in zijn boeken de spannendste avonturen mee. In het boek ‘Reis door de tijd’ wordt 
hij achternagezeten door een dinosaurus. Hij verdwaalt in de woestijn en moet een 
middeleeuws kasteel verdedigen.
Het begon allemaal met een uitnodiging van Professor Volt. Nietsvermoedend stapte 
Geronimo in zijn tijdscapsule, vol vertrouwen het avontuur tegemoet. Maar het werd 
een reis om nooit te vergeten.

Welke zelfstandig naamwoorden staan erachter? Vul de rijen in.

woorden met de woorden met het woorden met een

Onderstreep de voorzetsels in de tekst van opdracht 1.

Wat doe je met een tafel? Verzin 4  zinnen met het woord tafel. De eerste zin  
is al voorgedaan.

De knikker ligt onder de tafel.
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Wat ga je doen?

Je oefent met lidwoorden en voorzetsels.
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De, het en een noem je lidwoorden. Ze staan voor een zelfstandig naamwoord.  
Bijvoorbeeld:

het huis de kerk het kind de deken

Een voorzetsel is een klein woord dat je voor een ander woord kunt zetten.  
Een voorzetsel geeft vaak een plaats aan. Bijvoorbeeld:

in het huis achter de kerk naast het kind onder de deken

Maar bijvoorbeeld ook met, naar, van, tot, om  
en tijdens zijn voorzetsels.
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Lees de tekst. Omcirkel de lidwoorden. Onderstreep de voorzetsels. 

In 2011 won Simon van der Geest tijdens de kinderboekenweek de Gouden Griffel 
voor het best geschreven kinderboek.
Het verhaal in het boek gaat over Dissus.
Dissus is een jongen in een halflange broek en een trainingsjasje. Met negen 
klasgenoten raakt hij verzeild in een droomavontuur. Ze moeten zich op weg naar 
huis langs reuzen, monsterlijke machines en tovenaressen vechten. Dissus is in het 
begin van het boek nog een watje. Maar aan het einde is hij een held.

Vul een lidwoord of een voorzetsel in.

Het boek Het raadsel van groep 6 is geschreven door Judith Eiselin.

                   verhalen verschenen eerst                      de krant.

Je kon                     verhalen lezen                     de kinderpagina.

Later maakte                    schrijfster er                   boek van.

                 boek gaat over vier kinderen                    groep 6.

En                 een meester die altijd te laat komt.

Hoe krijgt groep 6                     meester op tijd wakker?

                   wie is Faisel zo ontzettend verliefd?

En waarom sluipt Lotta midden                      de nacht                  straat?

Het barst van de raadsels   dit boek!

Maak de zinnen af. Gebruik steeds een voorzetsel, een lidwoord en een 
zelfstandig naamwoord. De eerste zin is voorgedaan.

Geronimo Stilton verdwaalt in de woestijn .

Geronimo Stilton reist  .

Dissus is op weg .

Faisel zit .

Lotta sluipt .
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