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Wat ga je doen?

ANTWOORDEN

Je oefent met het doe-woord en ‘wie het doet’.
Je oefent met de volgorde van de woorden in zinnen.
Uitleg

illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees

In bijna alle zinnen staat een doe-woord.
Een krantenkop is meestal heel kort.
Daar wordt het doe-woord vaak weggelaten.

Aan de slag
1

Kleur ‘wie het doet’ geel.
Kleur het doe-woord groen.
Tako krijgt een broertje.
Hij maakt een tekening.
Die is straks voor de baby.
En dan op een nacht, roept papa hem.
Tako gaat naar het bed van mama.
In haar armen houdt ze de baby.
Tako aait de baby.
De baby heet Gijs.
Tako wil de volgende morgen al vroeg naar school.
Hij neemt een grote tas mee.
Wat zit er in die tas?
Dat raad je vast wel.
Het is een trommel vol beschuiten met muisjes.

2

Welke zin is juist? Kruis aan.
✘ Het doe-woord en ‘wie het doet’ staan in elke zin naast elkaar.
Q
Q Het doe-woord en ‘wie het doet’ staan meestal niet naast elkaar.

3

Schrijf een verhaaltje van vijf zinnen.
Kleur in elke zin ‘wie het doet’ geel.
Kleur het doe-woord groen.
Bijvoorbeeld:

Wij gaan naar de dierentuin.
We moeten eerst een uur met de auto.
In de dierentuin is het erg druk.
Bij de ijsberen zijn veel mensen.
In het water zwemt een pasgeboren ijsbeertje.
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4

De volgorde van de woorden in deze zinnen is niet goed.
Schrijf de zinnen goed op.
Een zeepaardje een bijzondere vis is.

Een zeepaardje is een bijzondere vis.
Zijn hoofd op een paardenkop lijkt wel wat.

Zijn hoofd lijkt wel wat op een paardenkop.
Zijn staart als de slurf van een olifant ziet eruit.

Zijn staart ziet eruit als de slurf van een olifant.
Maar dat nog niet het gekste is.

Maar dat is nog niet het gekste.
Bij de zeepaardjes de mannetjes jongen krijgen.

Bij de zeepaardjes krijgen de mannetjes jongen.
De mannetjes een buidel hebben.

De mannetjes hebben een buidel.
Daarin de jonge zeepaardjes terecht komen.

Daarin komen de jonge zeepaardjes terecht.
5

Je ziet hier krantenkoppen.
In een krantenkop ontbreekt vaak het doe-woord.
Maak van de koppen zinnen met een doe-woord.

Bijvoorbeeld:

Het wordt morgen een prachtige wandeldag.
Er wordt aan de Amstel een nieuw hotel gebouwd.
Er is op de Waalbrug een ernstig ongeluk gebeurd.
De optocht was prachtig.
In de dierentuin is een leeuw losgebroken.
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