
onderwerp
gezegde
lijdend voorwerp
bijwoordelijke bepaling voor plaats en tijd

Zinsontleden speurtocht
 
 

Onderdelen:

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 dit 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 paashaas versiert met verf 
en kwast de eieren. 

 

Opdracht 2
 

Wat is het onderwerp in onderstaande zin?

Liesje en Lotje zoeken in de tuin.
 
 



Opdracht 3
 

Wat is het werkwoordelijke gezegde
onderstaande zin?

 
De lente is begonnen!

Opdracht 4

Wat is het lijdend voorwerp in
onderstaande zin?

 
De vlinder legt haar eieren op het blad.



Opdracht 5

Wat is de bepaling van tijd 
in onderstaande zin?

Op 6 april hebben we het Lenteontbijt! 
 

Opdracht 6
 

Wat is het lijdend voorwerp in
onderstaande zin?

Hoor jij de vogeltjes fluiten?
 



Opdracht 7
 

Wat is de bepaling van plaats in
onderstaande zin?

Het kalfje rent rond in de wei. 

Opdracht 8
 

Wat is de persoonsvorm in 
onderstaande zin?

Maart roert zijn staart.
 



Opdracht 9
 

Wat is het werkwoordelijk gezegde in
onderstaande zin?

 
April doet wat hij wil.

Opdracht 10
 

Wat is de bepaling van plaats in
onderstaande zin?

 
Er liggen wel 8 eieren verstopt 

in onze tuin.
 



Opdracht 11
 

Wat is de bepaling van tijd in
onderstaande zin?

 
Mark heeft om 10 uur een 

lenteontbijt bij opa en oma. 

Opdracht 12
 

Wat is het lijdend voorwerp in
onderstaande zin?

 
Een kalf, een big, een veulen en een lam

drinken melk bij hun moeder. 
 



Invulblad
 

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

4. _______________________________________________

5. _______________________________________________

6. _______________________________________________

7. _______________________________________________

8. _______________________________________________

9. _______________________________________________

10. ______________________________________________

11. ______________________________________________

12. ______________________________________________
 
 



Antwoorden
 

1. versiert

2. Liesje en Lotje

3. is begonnen

4. haar eieren

5. Op 6 april

6. de vogeltjes

7. in de wei

8. roert

9. doet

10. in onze tuin

11. om 10 uur

12. melk
 
 



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

Insta: deklas_juflynn
Facebook: Juf Lynn;
deklas@jufLynn


