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taal verkennen

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

Dit moet je weten
Een zelfstandig naamwoord 
is een woord voor een mens 
of dier.

 man kat

1 Lees de woorden.
In welk rijtje staan mensen en dieren?
Zet een rondje om de letter voor die rij.

a vijf, elf, tien, acht, veertien
b vrouw, hond, kind, beer
c spelen, lopen, brullen, tellen 

a mooi, warm, lief, snel, heet, nat
b fietsen, prikken, klappen, hollen
c kindje, vis, kwal, man, tor

a vader, merel, moeder, duif, mus
b zwem, spring, duik, eet, drink  
c voor, in, tussen, na, onder

2 Elk woord is een zelfstandig naamwoord.
Wat is een mens, wat is een dier? 
Trek een lijn.

meisje 

kwal     mens

krab

mama   dier

peuter

zeester

3 Zet een streep onder de zelfstandige naamwoorden.
In elke zin staan er twee.

1 Papa kijkt naar de ijsbeer.
2 Mama let op mijn broertje.
5 Mijn broertje zwaait naar de mus.
3 De giraf kijkt naar de man.
4 Het kind wijst naar de zeehond.
6 De zeehond droomt van vis.
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taal verkennen

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

Dit moet je weten
• Een zelfstandig naamwoord 

is een woord voor een mens, 
dier of ding. 

• Een ding is iets wat je kunt 
zien. Soms kun je het ook 
aanraken. 

 man kat fiets

1 Lees de woorden.
In welke rij staan mensen, dieren, dingen?
Zet een rondje om de letter voor die rij.

a hoog, laag, blauw, snelle, goede
b klimmen, rennen, kijken, trekken, zwaaien
c touw, strik, jongen, duif, vlieger, latje

a drie, zes, twaalf, dertig, veel
b hout, krant, vos, zon, wolk
c knipt, plakt, verft, prikt, timmert

a juf, mug, wei, kleed, mand
b voor, om, na, van, bij
c zoemen, slaan, liggen, zitten, rusten

2 Kijk goed naar de tekening.
Schrijf de zelfstandige 
naamwoorden erbij.

3 Elk woord is een zelfstandig naamwoord.
Wat is een mens, wat is een dier, wat is een ding? 
Trek een lijn.

zwaan

visser  mens

hengel

dobber  dier

kapitein

eend   ding

pet
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taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een lidwoord is. 

Dit moet je weten
• Een lidwoord hoort bij een 

zelfstandig naamwoord. 
• Er zijn drie lidwoorden. 

de het een
jongen meisje jongen, meisje
aap schaap aap, schaap
tafel huis tafel, huis

de auto 

1 Lees de zin.
Zet een streep onder het lidwoord.

1 We gaan naar de speeltuin.
2 Op de glijbaan ga ik snel.
3 Op het klimrek klim ik hoog.
4 In het zwembad word ik nat.
5 Ik spring op een kussen.
6 En ik eet een ijsje.

2 Kijk naar de tekening.
Vul de goede woorden in met het lidwoord.
Zet een streep onder het lidwoord.

Kies uit:   de koffer      het meisje      de man      het wiel      de auto      de snor  

3 Zet de woorden in de goede rij.
Zet een streep onder het lidwoord.

Kies uit:   het brood      het perron      de koffer      de man      de mus    

      het konijn            het meisje            de klok            de oma     

mens  dier  ding

de man  de mus  het brood
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