taal verkennen | thema 7 | les 2

th e m a 7
les 4

taal verkennen | thema 7 | les 4

we ek 1

taal verkennen
Dit ga je leren
Je leert wat een samentrekking is.

taal verkennen

Eerst proberen
Schrijf de zin op met de samentrekking.

Dit
je huis
lerenheeft een carport, ons huis heeft een grote tuin
1 ga
Ons
Je leert
wat huis
inhoudswoorden
zijn.
en ons
heeft een zwembad.
Doe het zo:
Dit moet je weten
Je kunt woordsoorten in twee groepen
2 In de inhoudswoorden
tuin staan groene planten
en bloeiende planten.
verdelen:
en
3 De tuin is mooi in het voorjaar en in het najaar.
functiewoorden.
De inhoudswoorden geven betekenis
Heb je een fout? Begin bij
aan
dejezin.
Inhoudswoorden
Heb
alles
goed? Begin bij zijn:
• werkwoorden (ww)
• zelfstandige naamwoorden (zn)
1 • Schrijf
de helenaamwoorden
zin op. Zet een (bn)
streep door de dubbele
bijvoeglijke
woorddelen
en zinsdelen die je kunt samentrekken.
• woorden,
bijwoorden
(bw)
Voeg eventueel het weglatingsstreepje toe.

¡ Ons huis heeft een carport, een
grote tuin en een zwembad.

zn graagww
bw bn enzn
1 Ik doe
jongensdingen
ik doe graag meisjesdingen.
Doe het zo:
In de keuken hangen erg gele gordijnen.

¡ Ik doe graag jongensdingen- en
ik doe graag meisjesdingen.
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Dit moet je weten
In een zin mag je soms bepaalde woorden
of een deel van een woord weglaten. Het
gaat dan om woorden of delen daarvan
die je anders letterlijk zou herhalen. Dit
noem je een samentrekking.
• Bij woorden kun je een deel van een
woord weglaten. Je gebruikt dan wel
een weglatingsstreepje.
voorgesprek en nagesprek
voor- en nagesprek
• Bij woordgroepen kun je een woord
weglaten.
grote kinderen en kleine kinderen
grote en kleine kinderen
• Bij samengestelde zinnen kun je een
of meer zinsdelen weglaten.
Ik eet een appel en ik eet een banaan.
Ik eet een appel en een banaan.
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taal verkennen | thema 7 | les 7

th e m a 7
les 9

taal verkennen | thema 7 | les 9

we ek 2

taal verkennen

taal verkennen

Eerst proberen
Schrijf de juiste vorm van het werkwoord op.
leren

Dit ga je
Je leert hoe
onderwerp,
lijdend
1 je
Eenhet
groep
relschoppers
… aan het demonstreren (zijn).
voorwerp enDoe
meewerkend
het zo: ¡ is voorwerp in
een zin vindt.
2 De schaapskudde … de herder. (volgen)
3 De politici … feest in de Tweede Kamer. (vieren)

Dit moet je weten
Heb je een fout? Begin bij
• Het onderwerp
doorbijte
Heb je allesvind
goed?jeBegin
vragen: wie (of wat) + gezegde?
• Het lijdend voorwerp vind je door te
vragen: wat (of wie) + gezegde +
onderwerp?
• Het meewerkend voorwerp vind je
door te vragen: aan wie + gezegde +
onderwerp (+ lijdend voorwerp)?

Dit ga je leren
Je leert dat onderwerp en persoonsvorm
in getal overeenstemmen, maar dat dit
soms niet meteen duidelijk is.
Dit moet je weten
Het onderwerp en de persoonsvorm
komen overeen in getal. Meestal zie je
gelijk of het onderwerp enkelvoud of
meervoud is, maar soms is het lastig.
• Soms bestaat het onderwerp uit een
woord dat in vorm enkelvoud is, maar
in betekenis als meervoud overkomt.
De politie was al snel aanwezig.
• Na hoeveelheidswoorden als aantal,
groep, kudde, serie, rij, paar, stapel,
troep gebruik je enkelvoud.
Een aantal kinderen was te laat.
• Soms heb je niet door dat het woord
meervoud is.

De miljonair schenkt het museum
morgen een kunstwerk.

De musea hebben aangekondigd om
samen te gaan werken.
Musea is het meervoud van museum.

1 Kies de juiste vorm van de persoonsvorm.
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1 De groep kinderen kijkt / kijken nieuwsgierig naar de nieuwe jongen.
Doe het zo:

¡ kijkt
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