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Wat ga je doen?

datum:

Je leert het lijdend voorwerp te vinden in een zin.

Uitleg

illustraties: Fleur van der Weel, Ingrid van der Sleen

Nadia koopt een mooie ketting.
Wat (of wie) koopt Nadia?
een mooie ketting = lijdend voorwerp
Wat wordt door Nadia gekocht?
een mooie ketting = lijdend voorwerp

Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen: Wat (of wie) + gezegde + onderwerp?
Of door te vragen: Wat (of wie) wordt door het onderwerp gedaan? Gedaan vervang je
door het juiste werkwoord.

Aan de slag
1

Lees de zinnen en maak de opdrachten.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
h.

Wat eten we vandaag?
Wie nodigen we uit?
Wanneer komen ze?
Hoe komen ze?
Waar eten we?
Hoe smaakt het eten daar?
Wie nemen we mee?
Wat vragen we voor de hond?

We eten vandaag pizza.
We nodigen opa en oma uit.
Ze komen om zeven uur.
Ze komen met de trein.
We eten in het Italiaanse restaurant.
Het eten smaakt daar lekker.
We nemen de hond mee.
We vragen een bakje water voor de hond.

In welke zinnen staan de vraagwoorden wie en wat? Deze staan in zin
In welke zinnen staat een lijdend voorwerp? Deze staan in zin
Kleur in de zinnen in de tweede rij het lijdend voorwerp geel.
2

Kijk naar de zinnen van opdracht 3. Beantwoord de vragen.
Wat wordt er door ons gegeten?
Wie worden door ons uitgenodigd?
Wie wordt door ons meegenomen?
Wat vragen we voor de hond?
Welk zinsdeel vind je door de vraag te stellen: Wie of wat wordt door het onderwerp gedaan?

3

Welke manier om het lijdend voorwerp te vinden vind je het gemakkelijkst? Kruis aan.
Q Ik stel de vraag: Wie of wat + gezegde + onderwerp.
Q Ik stel de vraag: Wie of wat wordt door het onderwerp gedaan?
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Zet een golflijntje onder het onderwerp. Een streep onder het gezegde.
Zet plusjes onder het lijdend voorwerp.
Let op: niet in iedere zin vind je een lijdend voorwerp.
Bij de kassa van de Efteling komt een wat ouder echtpaar.
Ze willen geen kaartje kopen.
Ze komen hun oude buren opzoeken.
Ze hebben vroeger in het huisje van vrouw Holle gewoond.
Ze willen nu Roodkapje en Klein Duimpje bezoeken.
De kassajuffrouw gelooft hen niet.
Ze wil hen wegsturen.
Dan komt de directeur van de Efteling langs.
Het echtpaar laat hem een fotoboek zien.
In dat boek staat het huisje van Vrouw Holle.
Voor het huisje zitten een man, een vrouw en kinderen.
De directeur twijfelt.
Het echtpaar geeft de directeur ook nog wat brieven.
Deze zijn gericht aan de familie Klijn.
Het echtpaar vertelt over de oorlog.
De Duitsers hadden hun huis beschoten.
Ze mochten toen voor een tijdje in de Efteling wonen.
De directeur gelooft hun verhaal.
Voor één keer mogen ze gratis het pretpark in.

5

6

Maak zinnen met door. De eerste zin is voorgedaan.
Ik draag een jas. 		

→ Een jas wordt door mij gedragen.

Ik koop een boek.

→ Een boek

.

Ik geef hem een euro.

→ Een euro

.

Kleur in opdracht 5 in de schuingedrukte zinnen het lijdend voorwerp geel.
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