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De bruine beer dook 
in het water.

✘

ANTWOORDEN

Welke zin is niet waar? 

Q  Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets van een zelfstandig naamwoord.
Q  Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets van een werkwoord.
Q  Een bijvoeglijk naamwoord kan iets zeggen over hoe je iets vindt.
Q  Een bijvoeglijk naamwoord kan iets zeggen over de grootte, de vorm, de kleur.
Q  Er kunnen meer bijvoeglijke naamwoorden naast elkaar staan.
Q  Bijvoeglijke naamwoorden kunnen een verhaal spannender maken.

Streep in deze brief alle bijvoeglijke naamwoorden door.

Geachte redactie van de Nieuwskrant,

Ik ben ontzettend boos, omdat er een enorme deuk in mijn auto zit. 
Dat komt, omdat er gisteren vlak voor me een wild zwijn de weg over stak. 
Ik trapte keihard op de rem, maar ik kon dat grote, logge beest niet meer ontwijken.
Het liep in volle vaart tegen mijn spiksplinternieuwe auto op. 
En nu is mijn mooie, rode autootje beschadigd. 
Er komen steeds meer wilde zwijnen in ons land.
Ze wroeten ingezaaide akkers om en zijn een groot gevaar voor het verkeer.
Ik snap niet dat jagers die gevaarlijke lastpakken niet mogen afschieten.
Ook moet Staatsbosbeheer grote, stevige hekken langs de drukbereden wegen plaatsen.

Met vriendelijke groet,

A. de Jong
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Wat ga je doen?

Je oefent met bijvoeglijke naamwoorden.
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Het woord bruine zegt iets over het zelfstandig naamwoord beer. Een woord dat iets zegt over een 
(zelfstandig) naamwoord, noemen we een bijvoeglijk naamwoord.

Bijvoeglijke naamwoorden geven meer informatie. Ze zeggen bijvoorbeeld iets over de kleur, de vorm, 
de grootte, of wat je van iets vindt. Bijvoeglijke naamwoorden maken een verhaal vaak spannender.

Er kunnen meer bijvoeglijke naamwoorden voor één woord staan. Bijvoorbeeld: de brutale, hongerige, 
bruine beer.
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ANTWOORDEN

Bedenk bijvoeglijke naamwoorden.

Voor elk dier één bijvoeglijk naamwoord: 
Bijvoorbeeld:
de grote                                                  olifant de gevaarlijke                                         neushoorn

Voor elk dier twee bijvoeglijk naamwoorden: 
Bijvoorbeeld:
het mooie  ,  lichtbruine hert 

de   groene ,  snelle  sprinkhaan

Voor elk dier drie bijvoeglijke naamwoorden: 
Bijvoorbeeld:
de kleine ,  dikke ,  grijze muis

de grote ,   griezelige ,  gevaarlijke    krokodil  

Lees de zinnen hieronder en geef de bijvoeglijke naamwoorden een kleur.

Een bijvoeglijk naamwoord dat iets over de grootte zegt: rood.
Een bijvoeglijk naamwoord dat iets over de vorm zegt: blauw.
Een bijvoeglijk naamwoord dat iets over de kleur zegt: groen.
Een bijvoeglijk naamwoord dat zegt hoe je iets vindt: geel.
Een bijvoeglijk naamwoord dat zegt waarvan iets gemaakt is: oranje.

We gingen op schoolreisje naar een leuke dierentuin.
Bij de ingang was een laan met rode, gele, blauwe en groene papegaaien.
Ze praatten op een grappige manier.
Al gauw kwamen we bij een rond, glazen gebouw.
Hierin zaten reptielen en gevaarlijke slangen.
De groengele slang kon je bijna niet zien, omdat hij een schutkleur had.
Daarna gingen we naar het hoge, vierkante verblijf van de giraffes. 
Deze beesten aten groene blaadjes van de bomen.
Aan het einde van de dag gingen we nog even in de grote speeltuin spelen.

Maak het verhaal spannender door zelf bijvoeglijke naamwoorden in te vullen.
Bijvoorbeeld: 
Jane liep in een groot                                                            ,  donker                                                      bos. Opeens hoorde 

ze een akelige                                                 gil. Ze keek om zich heen en zag een paar grote  

ogen op zich gericht. Het waren de groene                                                      ogen van een

supereng                                         monster. Jane kreeg een heftige                                            angstaanval. 

Ze zag het reusachtige                                            monster op zich afkomen. Ze rende zo snel ze kon 

het enge                                                          bos uit. Maar opeens viel ze op de harde 

grond. Ze deed haar ogen open en zag dat ze uit haar warme                                                       bed was gevallen. 

Het was gelukkig alleen maar een akelige                                                       droom. 
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