
onderwerp
gezegde
lijdend voorwerp
bijwoordelijke bepaling voor plaats en tijd

Zinsontleden speurtocht
 
 

Onderdelen:

Naar een idee van Juf Mandy (Sinterklaas loopspel)
nu ook een kerst variant.

Print de kaarten, snij ze door de midden en
lamineer de kaarten. Je kunt de kaarten daarna
verspreiden in de klas of door de hele school.
Daarna kunnen kinderen die als speurtocht doen.

De kaarten zijn ook zo te printen dat je het buiten
kunt gebruiken voor een Zweeds loopspel.

 



Opdracht 1

Wat is de persoonsvorm in onderstaande
zin?

De cadeautjes liggen netjes onder de
kerstboom.

 

Opdracht 2
 

Wat is het onderwerp in onderstaande zin?

De kerstmuts hangt aan de kapstok.
 
 



Opdracht 3
 

Wat is de persoonsvorm in 
onderstaande zin?

Het is alweer bijna foute 
kersttruiendag.

Opdracht 4

Wat is het lijdend voorwerp in
onderstaande zin?

             Het meisje krijgt van haar                      
                moeder een peperkoek. 



Opdracht 5

Wat is de bepaling van tijd in onderstaande
zin?

De Kerstman brengt tijdens 
Kerstnacht alle pakjes rond.

 

Opdracht 6
 

Wat is het lijdend voorwerp in
onderstaande zin?

Hoor jij de kerkklokken luiden?
 



Opdracht 7
 

Wat is de bepaling van plaats in
onderstaande zin?

Het jonge rendier wilt op de Noordpool
een spelletje spelen.

Opdracht 8
 

                        Wat is het werkwoordelijke    
                        gezegde in onderstaande 
                        zin?

Liggen er al cadeautjes onder de boom?
 



Opdracht 9
 

Wat is het werkwoordelijk gezegde in
onderstaande zin?

Het lieve kind kan niet meer wachten.

Opdracht 10

Wat is de bepaling van plaats in
onderstaande zin?

In de straat staan al veel kerstbomen.
 



Opdracht 11
 

Wat is de bepaling van tijd in
onderstaande zin?

 
Morgen mogen we eindelijk de cadeaus
uitpakken!

Opdracht 12

Wat is het lijdend voorwerp in
onderstaande zin?

Aan het einde van de dag speelden alle
kinderen een spelletje.

 



Invulblad
 

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

4. _______________________________________________

5. _______________________________________________

6. _______________________________________________

7. _______________________________________________

8. _______________________________________________

9. _______________________________________________

10. ______________________________________________

11. ______________________________________________

12. ______________________________________________
 
 



Antwoorden
 

1. liggen

2. De kerstmuts

3. is

4. een peperkoek

5. tijdens Kerstnacht

6. de kerkklokken

7. op de Noordpool

8. liggen

9. kan wachten

10. In de straat

11. Morgen

12. een spelletje
 
 



Bedankt voor het
downloaden van dit

document!
Veel plezier ermee. Je mag

het gratis delen met
anderen.

We zouden het leuk vinden
al  je ons tagt en

aanraadt op social media!
 

Insta: juffrouw_femke
Facebook:

juffrouwfemkegroep8
 


