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Wat ga je doen?

ANTWOORDEN

Je oefent met zinnen.
Uitleg

Weet je het nog?
Toen je klein was.
Je zei alleen woorden.
Nu ben je veel groter.
En je maakt hele zinnen.
Met zinnen kun je beter zeggen wat je bedoelt.
Met losse woorden lukt dat minder goed.

illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees

Mag ik een snoepje?
snoepie?

Aan de slag
1

Je hoort iemand roepen: ‘Water!’
Wat kan daarmee bedoeld worden?
Je mag meer kruisjes zetten.
✘
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Q
✘
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✘
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Ik heb erge dorst en wil wat water.
Ik zie een groot meer.
Ik wil iets eten.
Er heeft hier water gelekt.
Het is al lang droog weer.
Het is een antwoord op de vraag: ‘Wat wil je drinken?’

Bedenk vijf zinnen die uit twee woorden bestaan.
Bijvoorbeeld: Jan fietst.
Bijvoorbeeld:

1.

Adriaan schrijft.

2.

Jos vertelt.

3.

Laura ontwerpt.

4.

Moniek leest.

5.

Miranda kijkt.

Staat er in alle zinnen die je hebt opgeschreven een doe-woord?
Streep door: ja / nee
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Bedenk drie zinnen die uit minstens zeven woorden bestaan.
Bijvoorbeeld:

1.

Morgen moet ik om vier uur naar de tandarts.

2.

Vrijdag viert mijn beste vriend zijn verjaardagsfeest.

3.

In de klas leest de juf een leuk boek voor.

Staat er in alle zinnen die je hebt opgeschreven een doe-woord?
Streep door: ja / nee
4

Maak de zinnen langer.
Bijvoorbeeld:
Ik lees.
Ik lees de krant.
Ik lees straks de krant.
Ik lees straks de krant van vandaag.
Ik fiets.
Bijvoorbeeld:

Ik fiets naar school.
Ik fiets vandaag naar school.
Ik fiets vandaag door de regen naar school.
Ik vraag.
Bijvoorbeeld:

Ik vraag om melk.
Ik vraag mijn vader om melk.
Ik vraag mijn vader om een glas koude melk.
5

De woorden staan op de verkeerde plaats.
Maak jij de zinnen weer goed?
naar Parijs met het vliegtuig Fieke gaat.

Fieke gaat met het vliegtuig naar Parijs.
duurt een half uur De vlucht.

De vlucht duurt een half uur.
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