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Werkblad woordontleding 1 
 

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

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

Ik ………………… tegen mijn zus. Wij ………………… tegen mijn zus. 

 Jij ………………… tegen mijn zus. Jullie ………………… tegen mijn zus. 

Hij ………………… tegen mijn zus. Zij ………………… tegen mijn zus. 

 
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 school 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. 
 

Ik heb een ………………… jurk aan. Ik heb een ………………… jurk aan. 

Ik heb een ………………… jurk aan. Ik heb een ………………… jurk aan. 

Ik heb een ………………… jurk aan. Ik heb een ………………… jurk aan. 

Ik heb een ………………… jurk aan. Ik heb een ………………… jurk aan. 

 
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. 
 
……… achtergrond  ……… opgraving  ……… barones 

……… kennis  ……… wetenschap  ……… fortuin 

……… gesprek  ……… prehistorie  ……… slachtoffer 

……… onderzoek  ……… proef   ……… hertog 
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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. 
 

Het boek ligt …………… de tafel.  Het boek ligt …………… de tafel. 

Het boek ligt …………… de tafel.  Het boek ligt …………… de tafel. 

Het boek ligt …………… de tafel.  Het boek ligt …………… de tafel. 

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

 
een – lopen – kraan – boom – deur – van – vervelende – voor – huilen – 
springtouw – praten – jurk – boven – rood – het – mooi – lelijke – veilige – 
knippen – de – rekenen  
 

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 
 
Er is iets vreemds aan de hand. Marc merkt het meteen. Het park is anders 
dan normaal. Rond dit uur is het er altijd stil. Maar nu klinken er stemmen. 
Hard trapt hij op de rem. Zijn zus bonkt met haar hoofd tegen zijn rug. ‘Wat is 
er?’ vraagt Fleur. ‘Waarom stop je?’ ‘Stil eens’, zegt Marc. ‘Kijk.’ Daar lopen 
drie mannen. Ze hebben stokken bij zich. Dat is raar. Nu ziet Fleur hen ook. 
Ze springt van de fiets. ‘Wat doen die lui hier?’ ‘Sst’, doet Marc. Hij zet zijn 
fiets tegen een boom. ‘Kom. Kijken.’ Een van de mannen steekt een stok in de 
grond. ‘Hier begint het’, zegt hij. De ander bukt zich. Op de plek van de stok. 
Een rood-wit lint trekt hij achter zich aan. ‘Wat gek. Wat een raar spel’, zegt 
Fleur. ‘Het is geen spel’, fluistert Marc. 

 
 


