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Onderstreep het schrijftaalwoord.

Beste mljnheer De Jong,

\N¡ hebben geLracht u te spreken.
Onlangs hebben wy u geVaeld.
U was echLer steeds niet thuis.
Wg betreuren dit erg.
Derhalve sturen wy u dan maar dezebrief.
Groet,
Deburen

Sz

Dit ga ie leren
|e leert wat schrijftaalwoorden zijn.
Dit moet je weten
Er zljn twee soorten woorden:

.

Spreektaalwoorden: alledaagse

.

woorden die in de spreektaal
gebruikt worden. Ze komen vaak
voor bij informele taal.
Schriiftaalwoorden: woorden
die soms wat ouderwets en
afstandelijk overkomen. Ze
komen vooral in geschreven
teksten voor en in formele taal.
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Onderstreep het schrijftaalwoord.
Zet erachter hoe je dit woord in spreektaal zou zeggen
spreektaal

r lk ben verheugd u te zien.
z Dat geldt tevens voor uw broer natuurlijk.
3 lk vind het aangen aam dat jullie komen logeren.
4 lk heb verscheidene spelletjes uitgezocht om te spelen.
5 We mogen ook best lang opblijven aldus mijn moeder.
6 Misschien kunnen wij trachten de hele nacht wakl<er te blijvenì
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Onderstreep het schrijftaalwoord.
Zet erachter hoe je dit woord in spreektaal zou zeggen
spreektaal
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Het regent dusdanig dat we maar binnenblijven.
Echter de tv is uitgevallen door een stroomstoring.
Derhalve hebben wij maar een gezelschapsspel gepakt.
Helaas l<regen wij al heel snel onenigheid.

Mijn zus vertrok verbolgen naar haar kamer.
De bui duurde slechts een half uurtje.
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Dit ga ie leren
|e leert hoe je het onderwerp, lijdend
voorwerp en meewerkend voorwerp in
eenzinkunt vinden.

Onderstreep het zinsdeel dat antwoord geeft
op de vraag.
Zet het nummer van het zinsdeel erachter.
Kies uit

it

tz lijdend voorwerp

onderwerp

Dit moet je weten
. Het onderwerp vind je door te vragen:
wie (ofwat) + gezegdel
. Het lijclend voorwerp vind je door
te vragen: wat (of wie) + gezegde +
onderwerpl
. Het meewerkend voorwerp vind le
door te vragen: aan wie + gezegde +
onderwerp (+ lijdend voorwerp)l

3 meewerkend voorwerp
I

l(oen krijgt een hamster

llat
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krijgt
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Koen)

De hamster heeft een looprad in zijn kooi.

Wie heeftl

3

l(oen houdt een spreekbeurt.

Bas geeft zijn vriend Timo een cadea¡:.

Wat houdt Koenl

4
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Hij vertelt zijn klasgenoten hamsterfeiten.
Aan wie vertelt hij hamsterfeitenl
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lris stelt Koen veel vragen.
Aan wie stelt lris veel

6

Zelf heeft lris een cavia.
Vlat heeft lrisl
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vragenl
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Schrijf de zinsdelen in de goede rij.
Let op: niet in elke zin zitten alle zinsdelen.
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lris vertelt l(oen dierendagnieuws.
Koen vergat dierendag totaal!
Snel vraagt hij zijn moeder geld.
Daarvan koopt hij een knabbelstick.
Na schooltijd krijgt de hamster het cadeautje
onderwerp

meewerkend voorwerp

lijdend voorwerp
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