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Ies4 iextraoefenen

kerstmis

fe leert wanneer je hooftlletters gebruikt.

O
Õ pasen
C pieter
A engelenkoor
Õ rivier
e australië

en de directe rede;

.
.
.
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Víelke woorden schrijf je met een hoofdletterl
Onderstreep d ie woorden.
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Dit moet je weten
fe gebruikt hooftlletters:
. aan hetbeginvan eenzin

economische crisis

zÇ verjaa rd agsfeest
3Q jrf
4Ç nederlander
5C rijn
6C landarbeider
B2

Dit ga ie leren

Vlelke woorden schrijf je met een hoofdletter)
Kruis het goede woord aan.

rfi

taal verkennen

o

bijeigennamen;
bij aardrijkskundige namen (plaatsen,
streken, landen, bergen, rivieren,
hemellichamen);
bij afleidingen van aardrijkskundige
namen (namen van volken en talen,
inwoners van landen en plaatsen);
bij feestdagen en historische
gebeurtenissen.

Hij zei: 'Ik vier dit jaar Kerstmis in ttalië
hans magditjaar met mustapha mee
met Francesca en haar ltaliaanse vader.'
naar marokko.
hij is nog nooit in afrika geweest.
mustapha's opa en oma wonen in
het rifgebergte.
ze steken over bij gibraltar in spanje
de oorspronkelijke bewoners van het rifgebergte heten berbers.
mustapha's familie is graag thuis in marokko tijdens het suikerfeest.
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Welke woorden schrijf je met een hoofdletterl Onderstreep die woorden
I
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dit is het nieuws van 4 oktobet waarop we werelddierendas vieren
in duitsland heeft de gorilla soraya een vierling gekregen.
ze heten nie, na, noe en nai en zijn alle vier gezond.

4 de jonge orka mars in spanje is naar een planeet vernoemd
5 venus, de moeder van mars, komt uit antarctica.
6 tot slot heeft de ijsbeer ludo een nieuwe vriendin: petra.

Taal actief

. Oefenbladen taal . groep 8 .
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Tot welke woordsoort behoort het onderstreePte
functiewoordl Schrijf de afkorting erboven.

/Lrnnu"
De verhuisauto stopt voor ons nieuwe huis

2

Mijn zus en ik staan al voor ons zolderraam

3 llli
4

delen de grote zolder,

taal verkennen
Dit ga ie leren
fe leert wat functiewoorden ziin.
Dit moet ie weten
. De functiewoorden verbinden de
inhoudswoorden. Ze zorge:n ervoor
dat je de samenhang tussen de

.

inhoudswoorden begriipt.
Functiewoorden zijn:
. lidwoord (lw)
. voornaamwoord (vnw):
persoonlijk, bezittelijk en
aanwijzend

.
.

'Kom beneden en help met sjouwen,' roept pap

vnw

o

5

voorzetsel (vz)
voeg\Moord (vw)

vz

vwvnw

11 I

11

Doos na doos moet de twee trappen op'

Ik

vnw

ga op vakantie en

ik pak mijn koffer

6 Wij zijn bekaf als alles boven staat.

$ Z Onderstreep de functiewoorden.

Schrijf de woordsoort erboven

Cebruik de afkorting.

Arn/w" /u-w Arn/w-,/u-rvur

voornaamwoord
voegwoord : vw
voorzetsel : vz
lidwoord: lw

Miin zus en ik monteren haar nieuwe bureau.

o
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Op de grond liggen pluggen en schroeven

3

Op de tekening staat een voorbeeld.

4

Die plank moet boven, wijst mijnzus

5

7e heeft gelijk,maar moet hij links of rechtsl

6

Na de mooie dagen kunnen we inruimen

7

Qmdat het bureau zwaar is, helpt mijn vader met schuiven

8

Nu staat het bureau tussen onze bedden
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Taal actief
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