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Werkblad woordontleding 3 
 

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

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

Ik ………………… met de juf.  Wij ………………… met de juf. 

 Jij ………………… met de juf.  Jullie ………………… met de juf. 

Hij ………………… met de juf.  Zij ………………… met de juf. 

 
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 met natuur te maken hebben. 
 
………………………… …………………………  

………………………… …………………………  

………………………… …………………………  

………………………… …………………………  

 
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. 
 

Mijn zusje is heel ………………… . Mijn zusje is heel ………………… . 

Mijn zusje is heel ………………… . Mijn zusje is heel ………………… . 

Mijn zusje is heel ………………… . Mijn zusje is heel ………………… . 

Mijn zusje is heel ………………… . Mijn zusje is heel ………………… . 

 
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. 
 
……… wet   ……… beroep  ……… beeldhouwer 

……… regering  ……… koolmeesje  ……… dichter 

……… regels  ……… accordeonist ……… kunstschilder 

……… ministers  ……… balletdanseres ……… schooljaar 
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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. 
 

De ring ligt  …………… het doosje. De ring ligt  …………… het doosje. 

De ring ligt  …………… het doosje. De ring ligt  …………… het doosje. 

De ring ligt  …………… het doosje. De ring ligt  …………… het doosje. 

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

 
langzaam – springen – trui – tot – het – tafel – gele – vergeten – computer – 
rennen – bloem – naast – gezellig – doos – vragen – de – lichte – scheuren – 
in – een – kleurige –  
 

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 
 
Als de taxi door een diepe plas rijdt, spat het water huizenhoog op. Sander 
kruipt nog en beetje verder weg onder de deken die over hem is uitgespreid. 
Languit op de achterbank van zo’n grote auto liggen, vindt hij best fijn. Langs 
de zijruit loopt de regen in dikke druppels schuin omlaag. Sander kijkt ernaar. 
Hij probeert een druppel met zijn ogen te volgen. Helemaal van boven naar 
beneden. Hij wordt er duizelig van. Daarom doet hij zijn ogen maar liever dicht. 
De taxi maakt een bocht en daarna gaan ze plotseling veel sneller. ‘Dat was 
een rotonde,’ denkt hij. ‘Nu zijn we de stad zeker uit.’ De ruitenwissers maken 
een zacht gonzend geluid en de motor bromt maar door. Sanders ogen blijven 
dicht. Maar in slaap vallen wil hij niet.  
 

 
 


