Woordsoorten benoemen 1
thema Kerst

Spiekbriefje
werkwoord = Iets wat je kunt doen.
lidwoord = de, het, een. Staat voor een zelfstandig naamwoord.
zelfstandig naamwoord = Mensen, dieren of dingen. Er staat vaak een lidwoord
voor.
bijvoeglijk naamwoord = Zegt iets over het zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld
de gouden kerstbal.

Geef de verschillende woordsoorten in de zin de volgende kleur: werkwoord
(geel), lidwoord (blauw), zelfstandig naamwoord (groen), bijvoeglijk naamwoord
(rood).
1) De grote kerstboom staat in het donkere bos.
2) Het vrolijke kerstfeest start met een heerlijk kerstdiner.
3) De kerstbal hangt bovenin de verlichte kerstboom.
4) De houten kerststal staat onder de versierde kerstboom.
5) De engelen zingen prachtige liederen.
6) De brandende kaarsjes geven de kamer veel sfeer.
7) De vrolijke kerstman wenst iedereen een vrolijk kerstfeest.
8) De lekkere kerstkransjes worden opgegeten door de kinderen.
9) De gekleurde lichtjes branden in de dennenboom.
10) De bruine rendieren trekken de zware arrenslee.

Woordsoorten benoemen 1 antwoorden
thema Kerst

Spiekbriefje
werkwoord = Iets wat je kunt doen.
lidwoord = de, het, een. Staat voor een zelfstandig naamwoord.
zelfstandig naamwoord = Mensen, dieren of dingen. Er staat vaak een lidwoord
voor.
bijvoeglijk naamwoord = Zegt iets over het zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld
de gouden kerstbal.

Geef de verschillende woordsoorten in de zin de volgende kleur: werkwoord
(geel), lidwoord (blauw), zelfstandig naamwoord (groen), bijvoeglijk naamwoord
(rood).
1) De grote kerstboom staat in het donkere bos.
2) Het vrolijke kerstfeest start met een heerlijk kerstdiner.
3) De kerstbal hangt bovenin de verlichte kerstboom.
4) De houten kerststal staat onder de versierde kerstboom.
5) De engelen zingen prachtige liederen.
6) De brandende kaarsjes geven de kamer veel sfeer.
7) De vrolijke kerstman wenst iedereen een vrolijk kerstfeest.
8) De lekkere kerstkransjes worden opgegeten door de kinderen.
9) De gekleurde lichtjes branden in de dennenboom.
10) De bruine rendieren trekken de zware arrenslee.

Woordsoorten benoemen 2
thema Kerst
Spiekbriefje
voorzetsel = is een onderdeel van een hoofdgroep waarin het hoofdwoord een
zelfstandig naamwoord is. Bijvoorbeeld: op de kast, naast de tafel.
persoonlijk voornaamwoord = verwijst naar levende wezens of naar zaken, zonder
die bij naam te noemen. Bijvoorbeeld: hij of u.
bezittelijk voornaamwoord = geeft een bezit van iemand of relatie met iemand
aan. Bijvoorbeeld: haar tas of zijn broer.
1. Ik heb een mooie kerstboom gekocht.
____________________
2. Met Kerstmis eten wij lekkere dingen.
____________________
3. Iedereen hoopt op een witte kerst.
____________________
4. De cadeautjes liggen klaar onder de boom.
____________________
5. De openhaard zorgt voor warmte in ons huis.
____________________
6. De Kerstman vliegt met zijn rendieren door de lucht.
____________________
7. De kerstvakantie staat bijna voor de deur.
____________________
8. Met oud en nieuw bakt mijn moeder oliebollen.
+

____________________

Woordsoorten benoemen 2 antwoorden
thema Kerst
Spiekbriefje
voorzetsel = is een onderdeel van een hoofdgroep waarin het hoofdwoord een
zelfstandig naamwoord is. Bijvoorbeeld: op de kast, naast de tafel.
persoonlijk voornaamwoord = verwijst naar levende wezens of naar zaken, zonder
die bij naam te noemen. Bijvoorbeeld: hij of u.
bezittelijk voornaamwoord = geeft een bezit van iemand of relatie met iemand
aan. Bijvoorbeeld: haar tas of zijn broer.
1. Ik heb een mooie kerstboom gekocht.
persoonlijk voornaamwoord
2. Met Kerstmis eten wij lekkere dingen.
persoonlijk voornaamwoord
3. Iedereen hoopt op een witte kerst.
voorzetsel
4. De cadeautjes liggen klaar onder de boom.
voorzetsel
5. De openhaard zorgt voor warmte in ons huis.
bezittelijk voornaamwoord
6. De Kerstman vliegt met zijn rendieren door de lucht.
bezittelijk voornaamwoord
7. De kerstvakantie staat bijna voor de deur.
voorzetsel
8. Met oud en nieuw bakt mijn moeder oliebollen.
+

bezittelijk voornaamwoord

Zinsdelen benoemen
thema Kerst
Spiekbriefje
gezegde = alle werkwoorden in de zin.
onderwerp = wie of wat + het gezegde?
lijdend voorwerp = wie of wat + het gezegde + het onderwerp?
In iedere zin is één woord of zijn meerdere woorden onderstreept. Maar welke
woordsoort is dat? Kies uit de woordsoorten in bovenstaand kader en schrijf het
onder de zin.
1) Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd.
____________________
2) Kerstmis is het feest van vrede op aarde.
____________________
3) De oude kerstman heeft zijn rode pak aan.
____________________
4) Er galmen vrolijke kerstliedjes door de straten.
____________________
5) Veel mensen versturen rond Kerstmis kerstkaarten.
____________________
6) De kribbe is bedekt met stro.
____________________
7) Ik versier mijn krans met ballen en dennentakjes.
____________________
8) De kinderen hebben mooie kerstklokken gemaakt.
____________________

Zinsdelen benoemen antwoorden
thema Kerst

Spiekbriefje
gezegde = alle werkwoorden in de zin.
onderwerp = wie of wat + het gezegde?
lijdend voorwerp = wie of wat + het gezegde + het onderwerp?
In iedere zin is één woord of zijn meerdere woorden onderstreept. Maar welke
woordsoort is dat? Kies uit de woordsoorten in bovenstaand kader en schrijf het
onder de zin.
1) Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd.
gezegde
2) Kerstmis is het feest van vrede op aarde.
lijdend voorwerp
3) De oude kerstman heeft zijn rode pak aan.
onderwerp
4) Er galmen vrolijke kerstliedjes door de straten.
onderwerp
5) Veel mensen versturen rond Kerstmis kerstkaarten.
lijdend voorwerp
6) De kribbe is bedekt met stro.
gezegde
7) Ik versier mijn krans met ballen en dennentakjes.
lijdend voorwerp
8) De kinderen hebben mooie kerstklokken gemaakt.
gezegde

