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Aan de slag

Welk zinsdeel is het? Schrijf het achter de zinnen.

Hoe noem je het zinsdeel dat zegt wie iets doet?    het onderwerp

Hoe noem je alle werkwoorden samen?    het gezegde

Hoe noem je het werkwoord dat bij het onderwerp hoort?    de persoonsvorm

Hoe noem je het zinsdeel dat antwoord geeft op de vraag: ‘Wie (of wat) + het onderwerp + het gezegde?’   

 het lijdend voorwerp

Hoe noem je het zinsdeel dat zegt voor wie of aan wie het is?    het meewerkend voorwerp

Hoe noem je de zinsdelen die overblijven?   bepalingen
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Wat ga je doen?

Je oefent de zinsdelen.
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Deze zinsdelen zijn er: Voorbeelden:
Het onderwerp is het zinsdeel dat zegt wie er iets 
doet in een zin.

Ik geef een roos.

Het gezegde zijn alle werkwoorden samen. Het 
gezegde zegt wat het onderwerp doet.

De persoonsvorm is het werkwoord dat bij het 
onderwerp hoort. Als het onderwerp in het 
meervoud staat, staat de persoonsvorm ook 
in het meervoud. Als je de zin vragend maakt, 
staat de persoonsvorm meestal vooraan. Als 
je een zin in een andere tijd zet, verandert de 
persoonsvorm. Onderwerp en persoonsvorm 
staan meestal naast elkaar.

Ik heb een roos gegeven.

Wij hebben een roos gegeven.

Heb ik een roos gegeven?

Ik geef een roos.
Ik gaf een roos.

Het lijdend voorwerp geeft antwoord op de vraag: 
Wat (of wie) + gezegde + onderwerp?
Je kunt het lijdend voorwerp ook vinden door te 
vragen: Wat (of wie) wordt door het onderwerp 
gedaan? Gedaan vervang je door het juiste 
werkwoord.

Ik geef een roos. Wat geef ik? Een roos.

Wat wordt door mij gegeven?
Een roos.

Het meewerkend voorwerp zegt aan wie of voor 
wie het is.

Ik geef (aan) jou een roos.

Vaak blijven er dan nog zinsdelen over. Die 
zinsdelen noem je bepalingen. Bepalingen geven 
antwoord op vragen als: Hoe gebeurt het? Waar 
gebeurt het? Wanneer gebeurt het? Waarmee 
gebeurt het?

In de keuken geef ik jou een roos.

ANTWOORDEN
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Lees de zinnen. Zet de zinsdelen achter de woorden.

   Op rommelmarkten kun je vaak oude ansichtkaarten kopen.

je =    onderwerp

kun =    persoonsvorm

kunt + kopen =    gezegde

oude ansichtkaarten =    lijdend voorwerp

op rommelmarkten =    bepaling

vaak =    bepaling

   Ik heb hem een ansichtkaart voor zijn verjaardag gestuurd.

ik =    onderwerp

heb =    persoonsvorm

hebt gestuurd =    gezegde

een ansichtkaart =    lijdend voorwerp

hem =    meewerkend voorwerp

voor zijn verjaardag =    bepaling

Lees de zinnen en beantwoord de vragen.

1. In 1969 stuurt Amerika een ruimteschip naar de maan.
2. In het ruimteschip zitten drie astronauten.
3. De hele wereld zit aan de tv gekluisterd.
4. De reis naar de maan duurt drie dagen.
5. Astronaut Neil Armstrong zet de eerste menselijke voetstappen op de maan.
6. Hij plant voor zijn volk de Amerikaanse vlag op de maan.

In welke zin(nen) staat een lijdend voorwerp?    1, 5 en 6

In welke zin(nen) staat een meewerkend voorwerp?    6

In welke zin(nen) bestaat het gezegde uit twee werkwoorden?     3

Wat is het onderwerp in zin 2?    drie astronauten

Welk zinsdeel is naar de maan in zin 1?    bepaling

Wat is de bepaling in zin 3?    aan de tv

Kleur alle bepalingen in de zinnen van opdracht 3 geel.


