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78

thema week 1

les 2 Eerst proberen
Zet de zinsdelen in een andere volgorde.
Schrijf twee zinnen op. 

1 Sil / bekijkt / de film / bij Joep.
 Doe het zo: ¡ Bij Joep bekijkt Sil de film.
   Bekijkt Sil de film bij Joep?

2 Sil / gooit / zijn boek / op het bed.
3 Sil / is / boos / op Joep.

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Maak met de zinsdelen een nieuwe zin.
Het eerste stukje staat er al.

1 We / gaan / een toneelstuk / spelen.
 Een toneelstuk …
 Doe het zo: ¡ Een toneelstuk gaan we spelen.
2 We / oefenen / na schooltijd.
 Na schooltijd …
3 Doen / jullie / mee?
 Jullie…
4 Jij / zet / je naam / op de lijst.
 Op de lijst …
5 Vrijdag / komen / we / bij elkaar.
 We …

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat je de volgorde van groepjes 
woorden in een zin kunt veranderen.

Dit moet je weten
In een zin horen groepjes woorden bij elkaar.
Die groepjes heten zinsdelen.
De volgorde van zinsdelen kun je veranderen.

Mama geeft aan Sil een dik boek.
Mama geeft een dik boek aan Sil.
Aan Sil geeft mama een dik boek.
Geeft mama een dik boek aan Sil?
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80

les Eerst proberen
Kijk goed naar de illustraties.
Geef antwoord op de vragen.
Maak een zin met de antwoorden. 

1 tekent
 Wie tekent?
 Wanneer tekent zij?
 Doe het zo: ¡ Lotte tekent nu.

Heb je een fout?
Begin bij  

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Maak een zin met de woorden.
Doe het zo: ¡ Anna bedenkt een verhaal.
 werkwoord wie wat wanneer waar
1 bedenkt Anna een verhaal
2 spelen Max en Meryem de hoofdrol
3 lopen Max en Meryem   door de stad
4 ziet Meryem twee inbrekers opeens

80

3 roept
 Wie roept?
 Wat roept ze?

2 speelt
 Wie speelt?
 Waar speelt hij?

es.
en.
oorden. 

speelt
Wie speelt?
Waar sppeelt hij?

oept?
oept ze?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je een zin langer maakt.
Dat doe je door vragen te stellen over het 
werkwoord.

Dit moet je weten
Bij een werkwoord kun je vragen stellen: 
wie, wat, waar, wanneer.
Zo wordt de zin steeds langer.

lezen
Sil leest voor het eten een strip op zijn bed. 
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thema week 2

les Eerst proberen
Maak de zinnen af met een lidwoord,
een bijvoeglijk naamwoord en een 
zelfstandig naamwoord.

1 Joep en Sil kijken naar …
 Doe het zo: ¡ een mooie film.
2 De film gaat over …
3 Joep zit op …

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Welk groepje woorden past in de zin? 

Kleur het lidwoord geel, het bijvoeglijk naamwoord blauw
en het zelfstandig naamwoord groen.

 Doe het zo: ¡ de nieuwe film.
1 Alle mensen willen naar … een groen monster.
2 De film gaat over … de rode stoelen.
3 Joost en Aziz eten … de nieuwe film.
4 In de zaal staan … een nieuw drankje.
5 In de pauze drinken ze … een lekker ijsje.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je een groepje van drie woorden maakt 
die in een zin bij elkaar horen.

Dit moet je weten
Het groepje bestaat uit een lidwoord, een bijvoeglijk 
naamwoord en een zelfstandig naamwoord. 

Mama geeft Sil een dik boek. 
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les Eerst proberen
Schrijf het voorzetsel op.

1 Sil en Joep gaan naar de bioscoop.
 Doe het zo: ¡ naar
2 Naast Sil zit Joep.
3 Hij zit op een lekkere stoel.

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Geef antwoord op de vraag.
Schrijf het waar-deel op.
Zet een streep onder het voorzetsel.

1 Geheim agent 210 zit in een auto.
 Waar zit geheim agent 210?
 Doe het zo: ¡ in een auto
2 Een mooie vrouw zit naast hem.
 Waar zit een mooie vrouw?

3 Ze gaan varen op een plas.
 Waar gaan ze varen?

4 O nee, de boot ligt onder water!
 Waar ligt de boot?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een voorzetsel is.

Dit moet je weten
Het voorzetsel is het eerste woordje van 
het waar-deel.
Het voorzetsel zegt precies waar iets is.

Er draait een film in de bioscoop.
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