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Denk na!

Denk je dat echt?

Lees de zinnen. Zet een golflijn onder het onderwerp en een streep onder de persoonsvorm. 

Zit niet zo te dromen. 

Ga liever aan het werk.   

Werk jij altijd zo snel?    

Of werk je meestal wat langzamer?   

Ik ben helemaal verbaasd.  

Het werk had pas morgen klaar hoeven zijn.  

Schrijf de letters achter de zinnen.
Schrijf een M achter een zin met een mededeling.
Schrijf een V achter een vraagzin.
Schrijf een G achter een zin in de gebiedende wijs.
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Wat ga je doen?

Je oefent met zinnen en met de gebiedende wijs.
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Er zijn verschillende soorten zinnen.

-  Zinnen met een mededeling. Achter deze zinnen staat meestal een punt.

-  Zinnen met een vraag. Achter deze zinnen staat een vraagteken. In vraagzinnen komt meestal eerst 
de persoonsvorm en daarna het onderwerp.

- Zinnen met een gebod, een raad of een bevel. Deze zinnen noem je ook wel zinnen in de gebiedende 
wijs. Achter deze zinnen staat vaak een uitroepteken.
Zinnen die in de gebiedende wijs staan, hebben geen onderwerp. De vorm van  
het werkwoord is dezelfde als de vorm die je bij ik gebruikt. Bijvoorbeeld:
Kom hier! (ik kom)
Geef terug! (ik geef)
Houd op! (ik houd)

Ik denk daar nog even 
over na.
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Wat is waar? Kruis aan.
 waar niet waar
In de gebiedende wijs staat een persoonsvorm en een onderwerp. Q Q 
In vraagzinnen staat een persoonsvorm en een onderwerp. Q Q
In mededelende zinnen staat een persoonsvorm en een onderwerp. Q Q 
De persoonsvorm en het onderwerp staan bijna nooit naast elkaar. Q Q
In vraagzinnen komt eerst de persoonsvorm en dan het onderwerp. Q Q
In zinnen met een mededeling komt eerst de persoonsvorm en 
daarna het onderwerp. Q Q
Achter vraagzinnen staat altijd een vraagteken. Q Q
Achter zinnen in de gebiedende wijs staat vaak een uitroepteken. Q Q 

Bedenk zelf zinnen.

twee zinnen in de gebiedende wijs

1. 

2. 

twee vraagzinnen

1. 

2. 

twee zinnen met een mededeling

1. 

2. 

Zet in de zinnen in opdracht 4 een golflijn onder het onderwerp.
Zet een dubbele streep onder de persoonsvorm.

Zet de leestekens op de goede plaats. Kies uit: . ? ! 

Kom hier    Draai je om 

Ik heb honger    Ga je mee 

Schei uit    Ben je gek geworden  

Welke zin klinkt het vriendelijkst? Zet achter die zin een V.
Welke zin is het onvriendelijkst? Zet daar een O.

Wil je me alsjeblieft de suiker even aangeven?  
Geef me de suiker aan.  
Wil je me de suiker even aangeven?
Ik wil de suiker hebben.

Houd stil!  
Wil je even stil houden?
Je moet even stil zijn.
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