herhaling taalsystematiek
Pasen

naam: _________________
klas: 3____

Woordsoorten

Lidwoorden staan vóór het zelfstandig naamwoord.
Er zijn drie lidwoorden: de, het, een.
Lees deze zinnen. Onderstreep de lidwoorden.
1. De man loopt langs het schilderij.
2. Ik fiets door de lange straat met de racefiets.
3. Een school is afgebrand door de felle brand.
4. Het huis en de bewoners schrokken erg van de knal.

Vul een passend lidwoord in de zin in.
1. Het doelpunt van de topscoorder viel in de laatste minuut.
2. ………. meisje droeg………… nieuwe jurk naar …………….feestje.
3. “Ik wil ……… eerste prijs winnen”, riep ………….. atleet in de camera.
4. Jongens en meisjes zingen samen voor ………….. jarige directeur.
5. ……………….. geheim mag je aan niemand doorvertellen.

Zelfstandig naamwoorden zijn woorden waar je een lidwoord voor
kunt zetten. Je kan zelfstandige naamwoorden ook in het meervoud
plaatsen. (Bv: plan – plannen).
Je gebruikt ze voor: mensen, dieren en dingen.

Onderstreep de zelfstandige naamwoorden in de zin.
1. De landen werken samen om de problemen op te lossen.
2. Bas vertelde de leerkracht de waarheid alweer niet.
3. Ik wil jou de bal geven, maar geef jij mij dan de fiets terug?
4. Aan het eind van de straat staan drie kapotte lantaarnpalen.
5. De doorgedraaide man riep allerlei vreemde dingen.
6. Dat is het mooiste huis in de straat.
7. Nederland en België zijn kleine landen in de wereld.
8. Bas geeft Marije een schouderklopje voor het harde werk.

Schrijf het meervoud van deze woorden in de tweede kolom van
deze tabel.
één
duif
huis
boek
kind
peer
tafel

meer
duiven

Lees de zinnen. In iedere zin is er een woord schuin gezet. Maak
dit woord kleiner. Kijk eerst naar het voorbeeld.
Verkleinwoorden wordt gevormd door achter het woord -je, tje, -pje of -etje toe te
voegen.

1. De juffrouw schrijft een woord op het bord.

woordje

2. Op de tak van die boom zit een grote vogel.

…………………………….

3. Broer heeft het eten klaar gemaakt.

…………………………….

4. De boer heeft nog maar een klomp.

…………………………….

5. De bloemen stonden in een mooie vaas.

…………………………….

6. In de appel zit een dikke worm.

…………………………….

7. Door het open raam schijnt de zon naar binnen.

…………………………….

8. De vlinder heeft veel mooie kleuren.

…………………………….

9. Hij sneed zich gisteren in zijn vinger.

…………………………….

10. Na het ontbijt at hij een lekkere appel.

…………………………….

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig
naamwoord.
Het bijvoeglijk naamwoord geeft een eigenschap van het zelfstandig
naamwoord aan.
Bijvoeglijk naamwoorden staan vaak voor een zelfstandig naamwoord.
de groene tafel
de mooie meisjes
de slimme professor

Onderstreep de bijvoeglijk naamwoorden in de zinnen.
1. Onder de houten tafel liggen de paarse schriften.
2. De linnen spandoeken waren de mooiste spandoeken van de optocht.
3. Ik ga deze metalen borden niet opbergen in het kleine kastje.
4. Waar heb jij de lelijke pimpelpaarse stickers opgeborgen?
5. Dat mooi shirt is helemaal kapot door de gele verf.
6. De oude dame droeg een prachtige zijden blouse.
7. De jongen liet de grote vaas vallen op het wollen tapijt.

Zet het onderstreepte woord in de juiste kolom en vul dan de
trappen van vergelijking verder aan.
Ze is zeer slim.
(!) Hij is de beste van zijn klas.
Die bloemen zijn mooi!
Hij komt altijd iets later.
Dat is heel flink.
moeilijk

moeilijker

moeilijkst

Vul de trappen van vergelijking in de zinnen in.
Mijn poes ik dik geworden, maar de hond van de buren is nog dikker.
Ik zie mijn knuffels ……………………… , maar mijn poppen zie ik nog liever.
Jan uit mijn klas vind ik leuk om met te spelen. Loes vind ik wel nog iets ………………., maar
Katrien is mijn beste vriendin, zij is de …………………….
De juf deelde veel koekjes uit. Toen ik ze telde zag ik dat ik er …………………… had dan
Katrien. Loes stond te huilen want zij had er het …………………
Huiswerk maken is vermoeiend, maar studeren is nog ………………………………..
Mama zei dat ik nog onbeleefder was dan mijn broer, maar ik vind hem het
………………………………… van allemaal.
Mijn banaan staat ………………………. maar die van jouw is de kromste.
In de winter heb ik een warme jas. Maar mijn muts en sjaal maken het nog ………………….

Een werkwoord zegt wat iets of iemand doet of is.
Het kan veranderen van tijd (vroeger en nu) of van getal (enkelvoud
en meervoud.
de appel valt

de meisjes zijn

de professor probeerde

Onderstreep de werkwoorden in de zinnen.
1. Onder de houten tafel liggen de paarse schriften.
2. De linnen spandoeken waren de mooiste spandoeken van de optocht.
3. Ik ga deze metalen borden niet opbergen in het kleine kastje.
4. Waar heb jij de lelijke pimpelpaarse stickers opgeborgen?
5. Dat mooi shirt is helemaal kapot door de gele verf.
6. De oude dame droeg een prachtige zijden blouse.
7. De jongen liet de grote vaas vallen op het wollen tapijt.

Zinnen begrijpen
Verwijswoorden vervangen een aantal woorden in een zin.
Zo moet je niet altijd hetzelfde zeggen.
Verwijswoorden worden gebruikt om herhaling te vermijden.
Jan is 18 jaar. Hij houdt van sport.
Een verwijswoord kan ook naar een groep woorden verwijzen.
De bal van Tom is geel. Hij is heel mooi!” hij = de bal van Tom.

Vul het juiste verwijswoord in.
Kies uit: hij – haar – dat – het – daar – zijn – hem – ze – zij

Papa is ……………… portefeuille in de auto vergeten.
Zij reizen naar Tunesië. …………… schijnt meestal de zon.
De trein reed zeer snel. …………….. reed wel 230 km per uur.
Het meisje was helemaal veranderd. Ik kende ………………nog nauwelijks.
Het klokje is stuk.

………………. is op de grond gevallen.

Ik moest een kies laten trekken en ……………….. viel niet mee.
Stef neem een postzegel, kleeft …………… op de brief en dan draagt ……………….
………………….. naar de brievenbus.
Elke morgen leest moeke de krant terwijl ………………. een kopje koffie drinkt.

Waarnaar verwijzen deze woorden? Vul in.

Iemand kwam me zeggen dat ik bij de juf moest komen. Ze bekeek me streng.
Ze = ………………………………………………………………………………………………………………..

De vogels kennen me ondertussen wel. Zij zijn de enigen die me graag in hun buurt
hebben.
zij = ……………………………………………………………………………………………………………….

Lore moet haar kiezen laten trekken en dat valt niet mee. Ze is een beetje bang.
dat = …………………………………………………………………………………………………………………
haar = ……………………………………………………………………………………………………………….
ze = …………………………………………………………………………………………………………………..

De voetballers behaalden gisteren hun eerste overwinning.
hun = ……………………………………………………………………………………………………………….

Papa heeft een rekenmachine voor me meegebracht maar het wil niet werken. Hij kan
het maar beter weggooien.
het = ………………………………………………………………………………………………………………..
hij = …………………………………………………………………………………………………………………

Wat doen signaalwoorden?
= Ze geven een reden/argument, een tijdstip, een oorzaak/gevolg of
een opsomming aan.
De belangrijkste signaalwoorden op een rijtje:
ook – verder – eerst – ten slotte – want – omdat – daarom – daardoor – doordat –
eerst…daarna – vroeger – toen – dan – daarna - terwijl
Onderstreep de signaalwoorden in deze zinnen.
In Walibi zijn er veel attracties. Er is een achtbaan en een draaimolen. Verder is
er een grote glijbaan.
Daarnaast is Walibi beroemd om zijn waterbaan.
Celien gaat niet in de achtbaan, want zij heeft hoogtevrees.
Celien heeft erg lang in de draaimolen gezeten. Daardoor is ze een beetje
misselijk geworden.
Eerst doe ik de afwas, daarna maak ik mijn huiswerk.
Maak telkens van de zinnen één zin, plak er een verbindingswoord tussen, je
mag de zinnen ook aanpassen.
Koning ben je voor het leven. Om president te worden moet je gekozen worden.
Koning ben je voor het leven, maar om president te worden moet je
gekozen worden.
Het was vakantie. Ze gingen zwemmen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je mag met een auto rijden. Je bent 18 jaar. Je moet wel een rijbewijs hebben.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik sta op. Ik ga douchen. Ik vertrek naar school.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wie of wat?
Schrijf op waarover het in de zinnen gaat.
Over wie of wat gaat het?
Nils en Eva zitten naast elkaar in de klas.
In de mand zaten veel vlinders.
In de schooltuin groeien weldra bloemen.
Vincent kan mooi schrijven.
In de winter vinden de vogels moeilijk eten.
Naar waar gaan de kinderen op schoolreis?

Vul in over wie de zin gaat.
_______________________________tekent graag.
___________________________hinkelen op de speelplaats.
______________________________liggen nog in hun bed.
__________________________ klimt heel hoog in de boom.
_______________________________ leeft in het water.

Het alfabet
Orden volgende woorden alfabetisch.
draak

duim

paard

duif

pony

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zalm

zand

dwerg

doek

mond

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

steen

jas

straat

suiker

jong

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

kraan

piraat

kerk

pols

kroon

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zeggen

pillen

zeilen

iglo

potten

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

