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Werkblad woordontleding 5 
 

 
1.  Een werkwoord is een woord dat vertelt wat iemand doet. 
  Bijvoorbeeld: lopen, roepen, knippen, knutselen. 

 
Vul de goede vorm van het werkwoord ‘genieten’ in. 
 

Ik ………………… van het ijsje.  Wij ………………… van het ijsje. 

 Jij ………………… van het ijsje.  Jullie ………………… van het ijsje. 

Hij ………………… van het ijsje.  Zij ………………… van het ijsje. 

 
2.  Een zelfstandig naamwoord is de naam van een plant, dier, ding of 
  gevoel. Bijvoorbeeld: roos, giraffe, tafel, verdriet. 

 
Vul acht zelfstandig naamwoorden in die je in huis kunt vinden. 
 
………………………… …………………………  

………………………… …………………………  

………………………… …………………………  

………………………… …………………………  

 
3.  Bijvoeglijke naamwoorden vertellen je meer over een zelfstandig 
  naamwoord. Bij ‘de fijne pen’, vertelt ‘fijne’ je iets over de pen. 

 
Vul hieronder steeds een ander bijvoeglijk naamwoord in. 
 

Ik heb een ………………… horloge. Ik heb een ………………… horloge. 

Ik heb een ………………… horloge. Ik heb een ………………… horloge. 

Ik heb een ………………… horloge. Ik heb een ………………… horloge. 

Ik heb een ………………… horloge. Ik heb een ………………… horloge. 

 
4.  Er zijn maar drie lidwoorden: de, het, een. Bij ieder woord kun je ‘een’ 
  invullen. Van ‘de’ of ‘het’ kan er altijd maar een.  

 
Kies bij de woorden hieronder voor de of het. 
 
……… erwtensoep  ……… voelspriet  ……… mannequin 

……… misdaad  ……… schrijfgerei  ……… uiterlijk 

……… ruggengraat  ……… aanvoerder  ……… signalement 

……… schapenwolkjes ……… arts   ……… detective 
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5.  Een voorzetsel is een klein woord dat je voor een ander woord kunt 
  zetten. Het geeft vaak een plaats aan. Bijvoorbeeld: in, op of onder. 

 
Vul in de volgende zin steeds een ander voorzetsel in. 
 

Ik praat  …………… mijn moeder. Ik praat  …………… mijn moeder. 

Ik praat  …………… mijn moeder. Ik praat  …………… mijn moeder. 

Ik praat  …………… mijn moeder. Ik praat  …………… mijn moeder. 

 
6.  Vul de woorden hieronder op de goede plaats in het schema in. 
  Waar een kruisje staat hoef je geen woord in te vullen. 

 
naar – snel – het – sprinten – afstandsbediening – bed – sok – gordijn – 
tennissen – paars – doen – grote – wolk – zonder – de – jonge – schreeuwen 
– stoute – om – een – tekenen – verdrietige 
 

werkwoord zelfstandig 
naamwoord 

bijvoeglijk 
naamwoord 

lidwoord voorzetsels 

     

     

     

   x x 

   x x 

 
7.  Dit is het begin van een boek. Lees het verhaal goed en voer dan stap 
  voor stap de opdrachten uit. 

 
- Kleur de werkwoorden groen 
- Kleur de zelfstandige naamwoorden geel 
- Kleur de bijvoeglijke naamwoorden blauw 
- Kleur de lidwoorden rood 
- Kleur de voorzetsels oranje 
 
‘Hoorde je dat?’Lotte bleef roerloos staan. ‘Ssst! Luister… Daar is het weer.’ 
Haar broer Niels spitste zijn oren. ‘Ik hoor niets.’ Ze wees. ‘Het komt 
daarvandaan.’ Niels en Lotte stonden op het bospad. Het was een kille 
herfstige dag. Er hing een dichte mist tussen de bomen die de wereld beperkte 
tot een meter of vijftig. Hoewel Lotte nooit bang was in het bos, had het 
vandaag toch iets griezeligs. ‘Kijk, Fick heeft het ook gehoord.’ Ficks lijf was 
strak gespannen, alleen zijn staart ging zachtjes heen en weer. Ook hij leek 
aandachtig te luisteren. ‘Nu hoor ik het weer!’ fluisterde Lotte. ‘Het lijkt wel een 
schreeuw.’ ‘Ach, bange muis. Het is vast een uil, niets om je ongerust over te 
maken,’ zei Niels. Maar Lotte schudde haar hoofd. ‘Een uil overdag?’ 


