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Je leert wat het lijdend voorwerp is.

Uitleg

Isabel koopt een pen.
Manon ziet haar vriendin.

illustraties: Fleur van der Weel, Ingrid van der Sleen

Wat koopt Isabel?
Wie ziet Manon?

een pen
haar vriendin

Het zinsdeel dat antwoord geeft op de vraag
‘Wat koopt Isabel?’ of ‘Wie ziet Manon?’
noemen we het lijdend voorwerp.

Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen:

Antwoord:

Wat (of wie)
Wat
Wie

lijdend voorwerp
een pen
haar vriendin

gezegde
koopt
ziet

onderwerp?
Isabel?
Manon?

Aan de slag
1

2

Bedenk zelf een lijdend voorwerp.
wie of wat?

gezegde

onderwerp

antwoord = lijdend voorwerp

Wat

schrijft

Anna?

Wie

bezoekt

Jochem?

Wat

betaalt

mijn moeder?

Wat

voorspelt

de waarzegster?

Wie

bedank

je?

Vul de vraagwoorden in.
a. Bülent eet Turks brood.

eet Bülent?

b. Sarila bezoekt haar opa.

bezoekt Sarila?

c. Gül koopt een ketting.

koopt Gül?

d. Selim komt om vier uur.

komt Selim?

e. Fatma woont in Ankara.

woont Fatma?

f. Esra vertelt een verhaal.

vertelt Esra?

g. Ziki gaat naar huis.

gaat Ziki?
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Aan de slag
3

Beantwoord de vragen over de zinnen van opdracht 2.
Schrijf de letters op van de zinnen die met wie of wat beginnen.
Schrijf de letters op van de zinnen die met een ander vraagwoord beginnen.
Schrijf de letters op van de zinnen met een lijdend voorwerp.
Maak de zin af:
Het

vind je door de vraag te stellen:

Wie of wat + gezegde + onderwerp
4

Zet een golflijn onder het onderwerp, een streep onder het gezegde en plusjes
onder het lijdend voorwerp.
Let op: niet in iedere zin staat een lijdend voorwerp.
In Turkije eten de mensen veel gegrild vlees.
Bij het bereiden van gerechten gebruiken ze vaak de houtoven.
				
Hierin kan je bijvoorbeeld pizza’s bakken.
Veel Turken eten vruchten als nagerecht.
Bij de Turkse keuken horen ook lekkere salades.

5

6

			
Bedenk zelf drie zinnen met een lijdend voorwerp erin.
Zet plusjes onder het lijdend voorwerp.
Tip: Stel jezelf steeds de vraag wie of wat + gezegde + onderwerp?

Kleur het lijdend voorwerp geel.
Let op: niet in iedere zin staat een lijdend voorwerp.
Wij bezoeken Istanbul.
Istanbul ligt in Turkije.
Wij bekijken een moskee.
Bij de moskee zie ik twee minaretten.
Dit zijn smalle torentjes.
In de moskee doen mannen het vrijdaggebed.
De mannen zitten met hun hoofd in de richting van de stad Mekka.
De imam spreekt een gebed uit.
De vrouwen zitten niet bij de mannen.
Zij zitten in een andere ruimte.
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