Hans Klooster

Taal Groep 7
Set 2
Inhoud

Kaart

1. Woordvorming
Achtervoegsels
• Belonen – beloning.
Met welke werkwoorden kun je hetzelfde doen. Schrijf die woorden op.
• Belonen – beloning, raden – raadsel, gebruiken – gebruikelijk.
Met welke woorden kun je hetzelfde doen. Schrijf die woorden op.
Vervoeging van werkwoorden - voltooid deelwoord
• Schrijf de goede vorm van het voltooid deelwoord op.
Vervoeging van werkwoorden
• Schrijf de goede vorm van het werkwoord op.
Bijvoeglijke naamwoorden
• Schrijf het blauwgekleurde woord in de goede vorm op.
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2. Zinsvorming
Scheidbare werkwoorden
• Welk woord past op de puntjes?
Schrijf het goede woord en het werkwoord waar het bij hoort op.
• Zet de delen op de goede plaats en in de goede vorm in de zin.
Zinnen in de lijdende vorm zetten
• Verander de zin en gebruik daarbij de woorden “wordt” en “door”.
Zinnen in de bedrijvende vorm zetten
• Maak van deze zin een zin zonder “wordt” en “door”.
Zinnen in de directe rede zetten
• Zet deze zin in de directe rede.
Je hoeft alleen het deel dat letterlijk gezegd wordt op te schrijven.
Zinnen in de indirecte rede zetten
• Zet deze zin in de indirecte rede. Maak de zin verder af.
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3. Functiewoorden
Aanwijzende voornaamwoorden
• Schrijf het woord dat op de puntjes moet staan op. Kies uit: die, dit, deze of dat.
Verwijswoorden
• Waar verwijst het blauwgekleurde woord naar. Schrijf dat woord op.
Bezittelijke voornaamwoorden
• Vul het goede woord in.
Persoonlijke voornaamwoorden
• Vul het goede woord in.
Vragende voornaamwoorden en bijwoorden
• Vul het goede woord in. Kies uit: waarom, waar, wie, welke, wat.
4. Betekenissen
Categoriseren
• Welk woord hoort er niet bij? Schrijf dat woord op.
Tegenstellingen
• Wat is het tegengestelde? Schrijf dat woord op.
Synoniemen
• Kies het goede woord en schrijf dat op de lijn.
Uitdrukkingen/spreekwoorden
• Kies uit de drie woorden het goede woord en zet dat op de lijn.
• Zet een kruisje voor de juiste betekenis.
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