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Werkblad woordontleding 4 
 

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

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

Ik ………………… met de bal.  Wij ………………… met de bal. 

 Jij ………………… met de bal.  Jullie ………………… met de bal. 

Hij ………………… met de bal.  Zij ………………… met de bal. 

 
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 sport 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. 
 

Voetbal is een ………………… sport. Voetbal is een ………………… sport. 

Voetbal is een ………………… sport. Voetbal is een ………………… sport. 

Voetbal is een ………………… sport. Voetbal is een ………………… sport. 

Voetbal is een ………………… sport. Voetbal is een ………………… sport. 

 
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. 
 
……… majesteit  ……… schoonzusje  ……… bon 

……… elftal   ……… weduwnaar  ……… gemeente 

……… halfbroer  ……… zwager  ……… gevangenis 

……… overgrootvader ……… advocaat  ……… provincie 
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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 baby speelt  …………… het bed. De baby speelt  …………… het bed. 

De baby speelt  …………… het bed. De baby speelt  …………… het bed. 

De baby speelt  …………… het bed. De baby speelt  …………… het bed. 

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

 
met – blauwe – handballen – kast – jas – aardig – telefoon – tijdens – kunnen 
– een – zon – wandelen – kleine – plaatje – oud – vertellen – achter – verven 
– het – gemeen – vrolijke – de  
 

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 
 
‘Opa, waar is opa nu weer naartoe?’ Het was de stem van moeder die het hele 
huis doordrong. Jakkes, dacht Bram, het is weer zo ver. Net nu het verhaal zo 
spannend wordt! De jongen klapte het boek dicht en sprong overeind. Als die 
kreten van moeder door het huis klonken, wist hij hoe laat het was. Het 
moment dat iedereen in actie moest komen, was aangebroken. Opa had het 
deze keer bijzonder lang volgehouden. ‘Ben je er heel zeker van dat hij 
nergens in de tuin of in de kelder zit?’ riep Bram van op de overloop in 
moeders richting. ‘Heel zeker.’ ‘Dan moeten we naar de zolder en kijken wat er 
ontbreekt.’Bram rende de trappen op en duwde het luik open naar een grote, 
stoffige ruimte die volgestapeld stond met allerlei afgedankte spullen. 

 


