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Naam:           Groep: 

Knip de zin in stukken.

1. Hij     gaat     naar     huis.

2. De     jongen     loopt     op     de     stoep.

3. De     bus     rijdt     naar     de     halte.

4. Wij     zitten     op     de     bank.

5. De     fi ets     staat     tegen     het     hek.

6. Zij     gaan     fi etsen.

7. De     bakker     bakt     een     brood.

8. De     telefoon     gaat.

9. Gaan     zijn     vrienden     ook?

10. Dat     meisje     draagt     een     jurk.

11. De     meester     is     boos.

12. Mijn     moeder     is     op     vakantie.

13. Gisteren     hebben     we     gedanst.

14. Jelle     springt     op     de     trampoline.

15. De     kinderen     gaan     naar     huis.

16. Hij     drinkt     cola.

17. De     slager     bereidt     het     vlees.

18. De     beer     kijkt     naar     de     maan.

19. Wij     maken     een     tekening.

20. De     jongens     rennen     op     het     gras.

Zinnen knippen
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Naam:           Groep: 

Zet een zwart rondje om het onderwerp.

1. Oma geeft een cadeau.

2. Buurvrouw bakt pannenkoeken voor ons.

3. Wij gaan met de auto naar school.

4. Vader koopt een nieuwe fiets.

5. Ik maak de taalopdracht.

6. Jullie worden later voetballers.

7. Moeder leest de krant.

8. Jij maakt een oefening.

9. Opa gaat morgen op vakantie.

10.Zij gaan vanavond soep maken.

11.Kim fietst naar huis.

12.  De schilder verft het tuinhek.

13.  Martijn gaat bij oma logeren.

14.Hij aait de katten van Bram.

15.  De meester is altijd aardig.

16.De pen is kwijt geraakt.

17.Het poppetje heeft mooie kleertjes aan.

18.  Pim zwemt in de zee.

19.De juffen en meesters hebben een vrije dag.

20.De kinderen hebben vakantie.

Het onderwerp
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ANTWOORDENBLAD
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Zinnen knippen
Zinsontleding

Knip de zin in stukken.

1. Hij  /  gaat  /  naar     huis.

2. De     jongen  /  loopt  /  op     de     stoep.

3. De     bus  /  rijdt  /  naar     de     halte.

4. Wij  /  zitten  /  op     de     bank.

5. De     fi ets  /  staat  /  tegen     het     hek.

6. Zij  /  gaan  /  fi etsen.

7. De     bakker  /  bakt  /  een     brood.

8. De  /  telefoon  /  gaat.

9. Gaan  /  zijn     vrienden  /  ook?

10. Dat     meisje  /  draagt  /  een     jurk.

11. De     meester  /  is  /  boos.

12. Mijn     moeder  /  is  /  op     vakantie.

13. Gisteren  /  hebben  /  we  /  gedanst.

14. Jelle  /  springt  /  op     de     trampoline.

15. De     kinderen  /  gaan  /  naar     huis.

16. Hij  /  drinkt  /  cola.

17. De     slager  /  bereidt  /  het     vlees.

18. De     beer  /  kijkt  /  naar     de     maan.

19. Wij  /  maken  /  een     tekening.

20. De     jongens  /  rennen  /  op     het     gras.

  op     de     stoep.

  tegen     het     hek.

  op     de     trampoline.

  naar     de     maan.

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over 
zinnen knippen

ANTWOORDENBLAD Zinsontleding

Knip de zin in stukken.

1. De     kinderen  /  willen  /  een     ijsje.

2. Mijn     oma  /  gaat  /  een     trui  /  breien.

3. Vader     en     moeder  /  eten  /  een     pizza.

4. De     bijen  /  vliegen  /  naar     de     roos.

5. Onze     hond  /  is  /  heel     lief.

6. De     meesters  /  voetballen  /  met     ons.

7. De     bouwvakkers  /  bouwen  /  een     huis.

8. Mijn     vader  /  is  /  een     timmerman.

9. Zij  /  eten  /  zoete     appels.

10. De     dolfi jnen  /  maken  /  een     salto.

11. De     jongen  /  stapelde  /  de     oude     stoelen  /  op.

12. De     dames  /  kochten  /  een     nieuwe     jurk  /  in     de     winkel.

13. Die     vogel  /  gaat  /  altijd  /  naar     dezelfde     boom.

14. Onze     kat  /  slaapt  /  vaak  /  op     onze     bank.

15. Gisteren  /  gingen  /  de     kinderen  /  naar     de     dierentuin.

16. Ik  /  moet  /  morgen  /  naar     school.

17. De     meisjes  /  fi etsen  /  met     hun     moeder  /  naar     huis.

18. De     jongen  /  gaf  /  zijn     vriendin  /  een     knuff el.

19. De     meester  /  let  /  niet  /  op  /  de     leerlingen.

20. De     bakker  /  bakt  /  een     lekker     brood  /  in     de     oven.
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Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over 
zinnen knippen

ANTWOORDENBLAD Zinsontleding

Knip de zin in stukken.

1. Onze     zoon  /  betaalt  /  veel     geld  /  voor     dat     spel.

2. Over     een     week  /  gaan  /  we  /  op     vakantie.

3. Kun  /  jij  /  mij  /  straks  /  helpen?

4. De     piloot  /  moet  /  een     noodlanding  /  maken.

5. Luca     en     Peter  /  komen  /  altijd  /  te     laat  /  op     school.

6. Mijn     vrienden  /  hebben  /  een     verrassing  /  voor     mij.

7. Gisteren  /  viel  /  het     meisje  /  van     de     schommel.

8. Oma  /  gaat  /  morgen  /  met     mij  /  naar     de     supermarkt.

9. De     eendjes  /  zijn  /  door     de     brandweer  /  gered  /  uit     de     put.

10. Ik  /  wandel  /  met     mijn     hond  /  door     het     park.

11. Mijn     opa  /  kijkt  /  altijd  /  naar     mijn     voetbalwedstrijden. 

12. Onze     oom  /  verhuist  /  vandaag  /  naar     een     ander     land.

13. De     auto  /  moet  /  zo     snel     mogelijk  /  naar     de     garage.

14. Ik  /  kom  /  altijd  /  te     vroeg  /  op     werk.

15. De     slager  /  verkoopt  /  veel     soorten     vlees.

16. Vorige     week  /  zat  /  onze     kat  /  in     de     boom.

17. De     hond     van     de     buren  /  was  /  weggelopen.

18. De     juf  /  plakt  /  de     foto’s  /  in     het     fotoboek.

19. De     moeder  /  loopt  /  met     de     kinderwagen.

20. Mijn     opa     en     oma  /  gaan  /  samen  /  naar     de     bingo.

  naar     mijn     voetbalwedstrijden. 

  naar     een     ander     land.

  naar     de     garage.

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over 
zinnen knippen
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Het onderwerp
Zinsontleding

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over 
het onderwerp

Zet een zwart rondje om het onderwerp.

1. Oma geeft een cadeau.

2. Buurvrouw bakt pannenkoeken voor ons.

3. Wij gaan met de auto naar school.

4. Vader koopt een nieuwe fiets.

5. Ik maak de taalopdracht.

6. Jullie worden later voetballers.

7. Moeder leest de krant.

8. Jij maakt een oefening.

9. Opa gaat morgen op vakantie.

10. Zij gaan vanavond soep maken.

11. Kim fietst naar huis.

12. De schilder verft het tuinhek.

13. Martijn gaat bij oma logeren.

14. Hij aait de katten van Bram.

15. De meester is altijd aardig.

16. De pen is kwijt geraakt.

17. Het poppetje heeft mooie kleertjes aan.

18. Pim zwemt in de zee.

19. De juffen en meesters hebben een vrije dag.

20. De kinderen hebben vakantie.
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