ßfu^effiàe

""å

Ies

2

Ic extra oefenen

taal verkennen
Dit ga ie leren
fe leert wat inhoudswoorden zijn.

o

Dit moet ie weten
. fe kunt woordsoorten in twee groepen
verdelen. Inhoudswoorden en
functiewoorden.
. De inhoudswoorden geven betekenis aan
de zin. I nhoudswoo r den zíjn:
. werkwoord (ww)
. zelßtandig naamwoord (zn)
. bijvoegliik naamwoord (bn)
. bijwoord (bw)
zÍl

E¡ r

o

Welke woordsoort is het onderstreepte
Zet een kruisje in de goede rij.

woordl
In

11
tt

ww

bw bn

111

de dierentuin leeftle een erg zwarte beer.

Kies uit:

werkwoord (ww)

zelfstandi

naamwoord

bijvoeglijk naamwoord (bn)

n

bijwoord (bw)

ww zn bn
r Een cowboy rijdt rustig over de prairie.
z Hij let op zijn grazende kudde.
3 Opeens schrikken de dieren ergens van.
4 De cowboy zwenkt direct zijn vurige paard.
5 Samen galopperen ze langs de wegrennende beesten.
6 Al snel vangt hij de voorste koe met zijn lasso.
7 Het trouwe paard en de cowboy zijn de beste vrienden

op z

i

C
C
O
Õ

OOC
OOC
OOC
COC

c oÇc
c oec

biiwoord (bw)

,(r*

,/z/TL /U,r1lr
/2,/71/
Op de prairie leven verschillende dieren.

O

z

's Nachts moet de cowboy oppassen.

3

Crauwe wolven sluipen snel langs de kudde

4

Ze grijpen afgedwaalde dieren

5

Cowboys slapen met gespitste oren

bw

eceF

Onderstreep de inhoudswoorden. Zet erboven welke woordsoort het is.
Kies uit: werkwoord (ww)
zelfstandi naamwoord n
bijvoeglilk naamwoord (bn)

zn
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tfuemÈ&

Ies

Z

4

i extra oefenen

taal verkennen

a

Dit ga je leren

Er

[ ]l Schrijf dat op
luitroepteken
komma

Welk leesteken past tussen de
Kies uit

unt

vraagteken

I

fe herhaalt het gebruik van de punt,
het vraagteken en het uitroepteken.

o

Dit moet ie weten

I

training[

z

.

]

zinaan.

Omdat er morgen iemand komt kijken[ ] is hij

zenuwachtig[

3

Zonder leestekens is een tekst
moeilijk te lezen.
. Een punt geeft het einde van de

Farid gaat vroeg naar bed[, ] Morgen heeft hij

. Een uitroepteken komt na een

zijnl I Mag hij naar het

bevel, een uitroep ofeen zin

die je nadruk wilt geven.

]

4 Opeens schrikt Farid wakker[ ] Hoe laat is het[
5 Hij heeft zich vast verslapen[ ]
6 Ach, het is pas vijf uur[ ]'mompelt hij[ ]

Sz

Een vraagteken komt na een

vraag.

]

Zal hij goed genoeg

D-elftal[

.

Ik zit op waterpolo. Mijn vriend ook.
Pas op! Zag je mij niet aankomenl

Schrijf het goede leesteken op de juiste plaats in de zin.
Kies uit: pu nt

vraagteken

uitroepteken

r Waar is Mete/ Vast in het zwembad.
z Mete zwemt op hoog niveau Ze wil naar de top
3 Heeft Mete wel een leven naast het zwemmen
4 'Nu even niet,' zegt ze eerlijk
5 Ze roept: 'lk wil de beste worden '

t

o

o

Schrijf het goede leesteken op de juiste plaats in de zin.
Kies uit: pu nt

V

ken

uitroe

ken

Onderstreep de letters die een hoofdletter moeten worden.

Komt Mete weleens in de bioscoop? haar vriendinnen hebben de hoop al
oPgegeven tot er op een d^g iets ergs gebeurt Mete krijgt een sportblessure zou
ze ooit nog een wedstrijd kunnen spelen Mete zelf is 'niet zo bang eindelijk kan

ze een keer naar de film

daarna traint

ze weer keihard een maand later wint ze

weer een wedstrijd geweldig
Taal actief
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