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Aan de slag

ANTWOORDEN

In welke zinnen staat precies hoe iets gezegd is? 
Zet voor die zinnen een kruisje.

Q Een kunsthandelaar komt helemaal overstuur thuis.
Q ‘Ik ben verschrikkelijk bedrogen,’ zegt een kunstverzamelaar tegen zijn vrouw.   
Q Zijn vrouw vraagt hoe dat komt.
Q ‘Ik heb laatst een schilderij van de beroemde schilder Rembrandt
 uit de zeventiende eeuw gekocht en nu blijkt dat dit schilderij pas
 tien jaar oud is,’ antwoordt de man.
Q De vrouw zegt: ‘Wat kan het schelen hoe oud het schilderij is. 
 Als het maar een echte Rembrandt is.’
Q De man zegt dat hij dit een dom antwoord vindt. 

Lees de zinnen en vul in.

Als een zin precies zo gezegd is, noemen we dat de   directe rede                                                                                            .

Als een zin niet op dezelfde manier gezegd is, noemen we dat de   indirecte rede                                                              .

Zinnen in de directe rede staan tussen   aanhalingstekens                                                                                                        .

Voor een zin in de directe rede staat   een dubbele punt                                                                                                              .
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Wat ga je doen?

Je oefent met de directe en de indirecte rede
en met de aanhalingstekens en de dubbele punt.
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Als een zin precies zo gezegd is, dan noemen we dat de directe rede. Als de zin niet precies op dezelfde 
manier gezegd is, noemen we dit de indirecte rede.
Zinnen in de directe rede staan tussen aanhalingstekens. Aanhalingstekens zien eruit als kleine 
kommaatjes. Ze staan boven aan de regel.

Sophie zegt: ‘Ik heb je getikt.’ = directe rede
‘Ik heb je getikt,’ zegt Sophie. = directe rede
Sophie zegt dat ze je getikt heeft. = indirecte rede 

Als Sophie zegt vóór de zin staat die gezegd is, volgt  
er een dubbele punt.
Als zegt Sophie na de zin staat die gezegd is, staat er geen  
dubbele punt maar een komma.

Ze zegt dat ze je getikt heeft.

Ik heb je getikt.
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Zet de zinnen in de directe rede. Gebruik een dubbele punt en aanhalingstekens.

Voorbeeld:

Sjors vroeg of Mo mee naar het museum wilde.  Sjors vroeg aan Mo: ‘Wil je mee naar het museum?’

Mo vroeg of het een leuk museum was.      Mo vroeg: ‘Is het een leuk museum? ‘

Sjors antwoordde dat hij dat niet wist.        Sjors antwoordde: ‘Dat weet ik niet.’

Mo vroeg wat er te zien was. Mo vroeg: ‘Wat is er in het museum te zien?’

Sjors zei dat er dinosaurussen waren. Sjors zei: ‘Er zijn dinosaurussen.’

Mo zei dat hij dat wel leuk vond. Mo zei: ‘Dat vind ik wel leuk.’

Sjors zei, dat hij dan graag samen wilde gaan. Sjors zei:  ‘Ik wil dan graag samen gaan.’ 

In welke zinnen komt een dubbele punt? En waar komen aanhalingstekens? 
Schrijf ze op de goede plaats.

 Juf  Marieke  zegt  tegen  groep  zes: ‘Jullie  moeten  een  opstel  over  de  winter  schrijven . ’
‘Vertel  in  zo  weinig  mogelijk  woorden  zoveel  mogelijk , ’ voegt  ze  eraan  toe .
 Bram  merkt  op: ‘Dat  vind  ik  wel  erg  moeilijk ,  hoor  juf . ’ 
‘Probeer  het  maar ,  je  zult  zien  dat  het  meevalt , ’ zegt  de  juf .
 Bram  denkt  hard  na.  Opeens  roept  hij: ‘Ik  heb  een  goed  idee! ’
‘Goed  zo ,  Bram.  Begin  dan  maar  snel , ’ zegt  juf .
 Na  vijf  minuten  levert  Bram  zijn  blaadje  in  en  zegt: ‘Ik  ben  klaar,  juf . ’
 Juf  antwoordt: ‘Zo  snel  al?  Lees  maar  eens  voor  wat  je  opgeschreven  hebt . ’
‘Het  was  winter  en  het  was  zo  koud  dat  mijn  vingers  bevroren  waren
 en  ik  niets  meer  kon  schrijven, ’ leest  Bart .
 Juf  zegt  lachend: ‘Kom  maar  eens  hier  Bart ,  dan  zal  ik  je  vingers  warm  maken , 
 dan  kun  je  er  nog  wat  regels  bij  schrijven . ’     

Bedenk zelf een mop. Zorg ervoor dat er in je mop ook zinnen in de directe rede staan.
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