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taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een voorzetsel is.
Je leert voorzetsels gebruiken 
in een zin.

Dit moet je weten
• Het voorzetsel is het eerste 

woordje van een waar-deel 
of wanneer-deel.

• Voorzetsels geven aan waar 
of wanneer iets gebeurt: 
onder de kast, voor het huis, 
na het ontbijt, in de pauze.

1 Onderstreep het waar-deel of wanneer-deel.
Kleur het voorzetsel.
Tip: lees eerst de waar- of wanneer-vraag.

1 Wolf woont in zijn boomhut.
Waar woont Wolf?

2 De boomhut is achter het huis.
Waar is de boomhut?

3 Na het ontbijt komt Hiske.
Wanneer komt Hiske?

4 Ze zit op een tak.
Waar zit ze?

5 Na een uur verveelt ze zich.
Wanneer verveelt ze zich?

6 Aan de tak hangt een touwladder.
Waar hangt een touwladder?

2 Schrijf het goede voorzetsel op.
Kies uit:  onder    naar    voor    in    over 
Tip: stel steeds de vraag: waar…? 

1 Hugo zit onder  de boom.

2 Hij leest  een boek.

3  zijn voeten zit een vogel.

4 De kat springt  het hek.

5 De vogel kijkt niet  de kat.

3 Schrijf het goede voorzetsel op.
Kies uit:  op    voor    bij    na    tijdens 
Tip: stel steeds de vraag: wanneer…? 

1 Hugo roept tÿ dens  de sprong.

2 De vogel vliegt  tijd weg.

3 Wat een opwinding is er  het lezen!

4 Hugo legt zijn boek  een tijdje weg.

5  het eten komt hij wel terug.

groep 6 instaples 1vakantie
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taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een zelfstandig 
naamwoord is.

Dit moet je weten
Zelfstandige naamwoorden 
zijn woorden voor:

 − mensen, dieren en dingen 
die je kunt aanraken;

 − dingen die je niet kunt 
aanraken.

wel aanraken niet aanraken
bal vakantie
handdoek liefde
parasol tijd

1 Onderstreep het zelfstandige naamwoord met 
het lidwoord.

1 Ik lig in een pyjama op het logeerbed.
2 Het huis staat in een stille straat.
3 Ik luister naar de stilte.
4 Heel in de verte is een autoweg.
5 Die klinkt als het geruis van een waterval.
6 Na een tijdje komt de slaap.

2 Schrijf de zelfstandige naamwoorden op met het lidwoord. 

1 In het verleden logeerde ik vaak bij mijn grootouders. het verleden 
    de grootouders 
2  De laatste tijd logeer ik alleen nog in mijn vakanties . 

    

3 Mijn beer is mijn trouwe gezelschap. 

    

4 Die knuffel zit nu op mijn bed.

    

5 Zijn vacht wordt kaal en er zit een naadje los. 

    

6 In zijn oren fluister ik soms een geheim.

    

3 Onderstreep de zelfstandige naamwoorden.

1 Mijn opa is al een tijdje dood.
2 Het verdriet van oma kun je soms zien.
3 Dan staart ze wel tien minuten naar zijn foto.
4 Haar gedachten zijn dan in het verleden.
5 Mijn aanwezigheid geeft haar troost.
6 Samen doen we veel leuke dingen.
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taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat stoffelijk bijvoeglijke 
naamwoorden zijn.

Dit moet je weten
• Een bijvoeglijk naamwoord zegt hoe 

iets eruitziet of wat je ervan vindt.

de gekke, rode stoel

• Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
zegt van welke stof het zelfstandig 
naamwoord gemaakt is. 
Bijvoorbeeld van hout, zilver, papier, 
katoen, steen, ijzer of van staal.

• Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
eindigt meestal op -en.

De katoenen tent van mijn zus.
De stalen glijbaan in de speeltuin.
De houten picknicktafel voor de tent.

1 Onderstreep de bijvoeglijke naamwoorden.

1 Mischa’s familie kampeert in een oude tent.
2 Die tent hebben ze geleend van de nieuwe 
 buren.
3 De natte zomer doet de tent geen goed.
4 Het rode doek is altijd zwaar.
5 Er hangt een vieze lucht.
6 Mischa’s moeder krijgt een slecht humeur.

2 Onderstreep het gewone bijvoeglijk naamwoord.
Omcirkel het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord.

1 De rieten matjes worden vochtig.

2 Het katoenen tentdak hangt door.

4 Mischa’s grote zus klaagt over pijnlijke botten.

5 Mischa’s kleine broertje heeft een naar hoestje.

3 Mischa’s vader legt kartonnen dozen op 

 de grond.

6 Mischa zelf heeft een goede gezondheid.

3 Vul het beste stoffelijk bijvoeglijke naamwoord in.
Kies uit:  rubberen    ijzeren    donzen    aarden    katoenen    houten  

1 Mischa slaapt graag in de katoenen  tent.

2 Maar nu voelt haar bed als een  plank. 

3 Ze voelt met haar hand: ze ligt direct op de 

  vloer.

4 Haar  luchtbed is lek.

5 Haar vader geeft haar een  pomp.

6 Mischa verlangt naar haar  dekbed.
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