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Maak de zinnen af. Schrijf op waar, wanneer of hoe iets gebeurt.
Bijvoorbeeld:
1. Hangt er bij jou een schilderij  in de kamer?

2. Of prik jij liever posters  aan de muur?

3. Siem gaat  naar Engeland.

4. Ik vond  gisteren tien euro op straat.

5. Ons elftal werd  vorige week kampioen.

6. We bezochten hem  in het ziekenhuis.

7. Daisy maakte  een schilderij op een groot stuk papier.

Hoe noem je de zinsdelen die je in opdracht 1 hebt ingevuld?
Q  onderwerp    Q  lijdend voorwerp
Q  meewerkend voorwerp  Q  bepaling

Zet een streep onder het zinsdeel dat zegt waar iets gebeurt.
Er waren relletjes in Amsterdam.

Zet een streep onder het zinsdeel dat zegt hoe het gebeurt.
Ik schil de appel met een mes.

Zet een streep onder het zinsdeel dat zegt wanneer het gebeurt.
We gaan morgen met vakantie.
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Wat ga je doen?

Je oefent met bepalingen.
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Je zoekt in een zin eerst het onderwerp en het gezegde. Daarna  
het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp. Vaak blijven  
er dan nog zinsdelen over. Die zinsdelen noem je bepalingen.
Een bepaling zegt bijvoorbeeld iets over hoe, waar, wanneer  
of waarmee iets gebeurt.

Bepalingen geven antwoord op vragen als:

 

          

          

          

          

          

          

          

- Hoe gebeurt het?
- Waar gebeurt het?
- Wanneer gebeurt het?
- Waarmee gebeurt het?

✘

Daar lacht toch niemand om. Bedenk eens wat leuks!

ANTWOORDEN
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Zet een streep onder het gezegde. Zet een golflijn onder het onderwerp. Zet 
plusjes onder het lijdend voorwerp. Zet een stippellijn onder het meewerkend 
voorwerp. Kleur het zinsdeel dat overblijft.

Pablo Picasso werd in 1881 geboren.

Hij woonde in het zuiden van Spanje.

Hij maakte al op jonge leeftijd prachtige schilderijen.

In 1937 bombardeerden de Duitsers de Spaanse stad Guernica.

Picasso was geschokt door dit bombardement.

Naar aanleiding hiervan maakte hij een schilderij.

Hij gaf het schilderij later de naam ‘Guernica’.

Kunstkenners waarderen dit schilderij enorm.

De zinsdelen die je gekleurd hebt noem je  bepalingen                                            .

Zet de kruisjes op de goede plaats.

 waar niet waar
Een bepaling zegt wie er iets doet. Q Q 
Een bepaling zegt wanneer iets gebeurt. Q Q
Een bepaling zegt voor wie het is. Q Q 
Een bepaling zegt hoe iets gebeurt. Q Q 
Een bepaling zegt wat het onderwerp doet. Q Q 
Een bepaling zegt waar iets gebeurt. Q Q 

Kleur de bepalingen die zeggen wanneer iets gebeurt geel.
Kleur de bepalingen die zeggen waar het gebeurt blauw.

1. In Nederland wonen ruim zestien miljoen mensen.
2. Veel mensen zijn niet in Nederland geboren.
3. Zij zijn lang of kort geleden in Nederland komen wonen.
4. Je noemt deze mensen immigranten.
5. Veel immigranten komen uit Turkije of Marokko.
6. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen veel mannen naar Nederland.
7. Ze gingen in fabrieken werken.
8. Later kwamen ook hun gezinnen.

Bedenk zelf drie zinnen met een bepaling erin.
Zet onder die bepaling een streep. 
Bijvoorbeeld:
1.  Morgen ben ik jarig.

2.  Mijn vriendjes komen op mijn feestje.

3.  Wij gaan naar de bowlingbaan.
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Let op: 
Niet in iedere zin staat 

een bepaling. En in sommige 
zinnen staan er meer dan één. 

ANTWOORDEN


