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1 Markeer het onderwerp groen. Markeer de rest van de zin blauw. 
  Zoek dan in de rest van de zin de persoonsvorm en onderstreep die tweemaal.

De striptekenaar tekent een dinosaurus op een groot vel papier.

De schrijver typt een tekst in de tekstballonnen.

Sofie heeft een grote verzameling strips.

Elke week koopt Emma strips op de rommelmarkt.

Lees jij graag strips over ruimtewezens?

2  Markeer het onderwerp groen. Markeer de rest van de zin blauw.  
Zoek dan in de rest van de zin de twee werkwoorden. Omkring ze.

De auteur heeft zijn stripverhaal naar de uitgeverij gestuurd.

Mag Kobe strips voor volwassenen lezen?

In de zomer zal Anja een boekenwinkel openen.

Ik kan die strip nergens vinden met een harde kaft.

Moet Brecht die strip inkleuren?

3  Vul de zin aan met zoveel mogelijk zinsdelen. Kies uit de zinsdelen onder de zin.  

Een jonge kerel rijdt ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

op zijn fiets zondagmorgen al fluitend naar de visvijver
 
Hij heeft ________________________________________________________________

op zijn fiets enkele hengels
  
De jongeman zit ___________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

op zijn visbak in het zonnetje aan de visvijver in de keuken

Les 8   Ik kan in de rest van de zin het werkwoord of de werkwoorden  
aanduiden die zeggen wat het onderwerp doet. Ik kan aan het onderwerp 
en het werkwoord zinsdelen toevoegen die meer informatie geven: 
wanneer, waar, waarover, hoe, wat ...
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                                   zondagmorgen al fluitend op zijn fiets naar 

de visvijver.

               enkele hengels op zijn fiets.

op zijn visbak in het zonnetje aan de visvijver.

bv.
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4 Vul de zinnen aan met zinsdelen die een antwoord geven op de vragen.

Massa’s zweetdruppels parelen ____________________________________________ 
         Waarop?

__________________________  hangt een grote, versleten schoen. 
   Waar?

De kerel kijkt ______________________________ ____________________________ 
     Hoe?     Waarnaar?

De jongeman gooit ______________  ___________________ __________________ 
         Wat?        Hoe?          Waarin?

5 Vul de zinnen aan met één of meerdere zinsdelen (waar, wanneer, wat, hoe …).

Hij bezoekt _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

De dobber verdwijnt ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

De kerel trekt ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6  Bedenk een passende zin bij de tekening. Zorg ervoor dat je zin uit een 
onderwerp en een persoonsvorm bestaat en een antwoord geeft op de vragen 
wat, hoe, waar en wanneer.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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                                                      op zijn voorhoofd.

 Aan de haak

                            heel kwaad                              naar het stille water.

                                 een schoen             vliegensvlug               in het water.

bv.
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                    net voor sluitingstijd een viswinkel in de buurt.

                                  wild in het water.

                        minutenlang heel hard aan de hengel.

Het koppel geniet op vrijdagavond intens van een 

versgevangen vis in de eetkamer.


