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Wat ga je doen?

Je oefent met het lijdend en het meewerkend voorwerp.
Je oefent ook met lidwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.
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Een zin bestaat uit verschillende zinsdelen. Die kun je vinden door bepaalde 
vragen te stellen. Bijvoorbeeld:

 Papa koopt voor Jasper een mooie gitaar.

vraag wie/wat zinsdeel
Wie doet er iets? papa onderwerp
Wat doet papa? koopt gezegde
Wat koopt papa? een mooie gitaar lijdend voorwerp
Voor wie? voor Jasper meewerkend voorwerp

Het lijdend voorwerp vind je ook door te vragen: Wat (of wie) wordt door het 
onderwerp gedaan? Gedaan vervang je door het juiste werkwoord. Bijvoorbeeld:

 Wat wordt door papa gekocht?

Lidwoorden en bijvoeglijke naamwoorden staan vóór een zelfstandig naamwoord. 
Het lidwoord is altijd de, het of een. Het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het 
zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld:

 Papa koopt voor Jasper een mooie gitaar .

lidwoord

zelfstandig
naamwoord

bijvoeglijk naamwoord

Welk zinsdeel vind je?

a. Als je antwoord geeft op de vraag ‘Wie (of wat) doet er iets?’ vind je   

b. Als je antwoord geeft op de vraag ‘Wat doet het onderwerp?’ vind je  

c. Als je antwoord geeft op de vraag ‘Wie (of wat) doet + het gezegde + 

 het onderwerp?’ vind je   

d. Als je de vraag stelt ‘Voor wie of aan wie het is?’ vind je   

Lees de zin hieronder en stel jezelf de vragen die bij opdracht 1 staan. Schrijf de zinsdelen op.

  Mijn vader koopt een stripboek voor mij.

stukje zin welk zinsdeel?

mijn vader 

koopt 

een stripboek 

voor mij 
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Zet een golflijn onder het onderwerp en een streep onder het gezegde. Kleur het 
lijdend voorwerp rood en het meewerkend voorwerp groen.
Let op: Niet in iedere zin staat een lijdend of een meewerkend voorwerp!

Na de Tweede Wereldoorlog moeten de mensen hard werken.

Ze kunnen nu ook luxe dingen kopen.

Veel gezinnen schaffen auto’s, televisies en koelkasten aan.
   
Ouders kopen speelgoed voor hun kinderen.

De regering maakt in die tijd goede wetten voor de burgers.
 
Bedenk zelf drie zinnen met een onderwerp, een gezegde, een lijdend voorwerp en een meewerkend voorwerp. 
Onderstreep en kleur ze op dezelfde manier als in opdracht 3.

Zet een kring om het bijvoeglijk naamwoord. Kleur het woord waar het bij hoort rood.

De oorlog was een nare tijd.

De verwoeste huizen moesten na die verschrikkelijke oorlog weer opgebouwd worden.

De kapotgeschoten wegen moesten opnieuw aangelegd worden.

Jonge mensen en oude mensen moesten hard werken om het land weer op te bouwen.

De mensen konden zich geen luxe artikelen veroorloven.

Er waren er maar weinig die een nieuwe auto kunnen kopen.

Lees de tekst. Kleur de lidwoorden geel, de bijvoeglijke naamwoorden groen 
en de zelfstandige naamwoorden rood.

In de tijd na de Tweede Wereldoorlog verandert er ook iets. 

Jongeren vinden dat hun ouders een saai leven hebben.

Daarom gaan zij zich anders gedragen en kleden.

De jongens dragen een stoer leren jack en hebben een vetkuif.

De meisjes hebben opgestoken haar en dragen wijduitstaande petticoats.

Ze scheuren op brommers en dansen de rock ’n roll  op snelle muziek.

Veel ouderen vinden dit onfatsoenlijk en noemen de jongeren ‘nozems’.
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