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Zet een streep onder de zinnen die precies zo gezegd zijn.

Drie muizen
Er zitten drie muizen bij elkaar. Ze scheppen heel erg op.
De eerste muis zegt: ‘Ik durf bij de mensen uit de koelkast een stuk kaas te halen.’
De tweede muis zegt: ‘Dat is niks! Ik kan met gemak de kaas van een muizenvalletje 
halen.’ De derde muis weet het nog mooier te vertellen. Hij zegt: ‘Sorry, jongens, ik 
moet dringend naar huis om de kat te gaan voeren!’

Straaljager
Er zitten twee mussen op een tak. Dan vliegt er een straaljager over. Zegt de ene 
mus tegen de andere mus: ‘Nou, die kan gillen.’ Zegt de andere mus: ‘Wat zou jij 
doen als je staart in de fik stond?’

Huiswerk
De juf vraagt aan Teun: ‘Teun, heeft je vader je nu alweer geholpen met je 
huiswerk?’
Teun kijkt haar schaapachtig aan en zegt: ‘Nee hoor, juf. Deze keer heeft hij het 
helemaal alleen gemaakt!’

Maak de zinnen af.

Een zin die echt zo gezegd is, staat in de  directe rede .

Een zin die niet zo gezegd is, staat in de  indirecte rede .

Zinnen in de directe rede staan altijd tussen  aanhalingstekens .
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Wat ga je doen?

Je oefent met de directe en indirecte rede.
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Als een zin precies zo gezegd is, dan noemen we dat directe rede.
Zinnen in de directe rede staan tussen aanhalingstekens.
Die zien eruit als kleine kommaatjes boven aan de regel.
Bijvoorbeeld:

De tandarts zegt: ‘Die kies moet getrokken worden.’ 

Als de zin niet precies op die manier gezegd is, noemen we dit  
indirecte rede. Bijvoorbeeld:

De tandarts zegt dat de kies getrokken moet worden. 

          

          

Je kies moet getrokken worden. 
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Schrijf de mop in de indirecte rede. De eerste is voorgedaan.
Let op: in de indirecte rede staan geen aanhalingstekens.

Bart vraagt aan Tessa: ‘Wat is een skelet in een kast?’
Tessa antwoordt: ‘Iemand die vroeger gewonnen heeft met verstoppertje ...’

Bart vraagt aan Tessa wat een skelet in de kast is.
Tessa antwoordt dat dat iemand is die vroeger gewonnen heeft met verstoppertje.

Roel vraagt: ‘Mama, waarom heb je van die grijze haren?’
Mama antwoordt: ‘Dat komt omdat kindjes heel ondeugend zijn.’
Roel zegt: ‘Daarom is oma helemaal grijs.’

Roel vraagt waarom mama grijze haren heeft.

Mama antwoordt dat dat komt omdat kindjes heel ondeugend zijn.

Roel zegt dat oma daarom helemaal grijs is.

Een man in een restaurant zegt tegen de ober: ‘Er zwemt een dode vlieg in mijn 
soep.’
De ober antwoordt: ‘Dat kan niet, meneer, want dode vliegen kunnen niet zwemmen.’
Een andere man vraagt aan dezelfde ober: ‘Hebt u wat insectenpoeder voor me, want 
er zitten vliegen in mijn soep.’

Een man in een restaurant zegt tegen de ober dat er een dode vlieg in zijn soep zwemt.

De ober antwoordt dat dat niet kan, omdat dode vliegen niet kunnen zwemmen.

Een andere man vraagt aan dezelfde ober of hij wat insectenpoeder voor hem heeft, want er zitten vliegen 

in zijn soep. 

Deze zinnen staan in de directe rede. Zet de aanhalingstekens op de goede plaats.

Een bedelaar zegt:‘ Mevrouw, hebt u wat geld voor mij, want ik heb honger .’
De mevrouw:‘ Waarom ga je niet werken als je honger hebt ?’
De bedelaar:‘ Maar van werken krijg je nog meer honger .’

Een klant in het restaurant:‘ Ober, dit tafellaken is vuil .’
Ober:‘ Ik heb het al twee keer omgedraaid, maar het helpt niet .’

De rechter vraagt aan de verdachte:‘ Hebt u dat geld nu wel of niet gestolen ?’
Verdachte:‘ Het is toch uw taak om dat uit te zoeken ?’

Welke zinnen staan in de directe rede?

Q  Jantje heeft zich verslapen.
Q  Zonder zich te wassen rent hij naar school.
Q  Hij is nog net op tijd.
Q  De meester zegt: ‘Jantje, wat ben je vuil.
Q  Zo wil ik je niet zien.
Q  Ga maar weer naar huis.’
Q  De volgende dag kwamen alle kinderen ongewassen op school.
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