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ONTLEEDCHECKER

IK WEET WAT EEN
WERKWOORD,EEN ZELFSTANDIG NAAMWOORD EN
BIJVOEGLIJK NAAMWOORD IS EN KAN DEZE AANWIJZEN IN EEN ZIN.

Opdracht: Kleur de volgende onderdelen:
werkwoord: rood
zelfstandig naamwoord: blauw
bijvoeglijk naamwoord: groen
1. Wij wonen in een nieuw huis aan de rand van het bos.
2. Gisteren hebben wij de grote boodschappen bij de dichtstbijzijnde
supermarkt gehaald.
3. Met dit mooie weer maken we iedere dag een heerlijke wandeling.
4. De liedjes van Kinderen voor Kinderen vinden veel kinderen leuk
om naar te luisteren.
5. Joost speelt op deze prachtige viool en Sara op de gouden harp.
6. De zilveren armband wordt gemaakt door de aardige juwelier.
7. De kinderen spelen in het grote koude zwembad.
8. In de klas wordt er door iedereen zachtjes overlegd.
9. Vanavond eten we warme kip met krokante patat en een gezonde salade.
10. Het prachtige schilderij hing aan de grote muur in het bekende museum.
Weet jij wat een
werkwoord,een zelfstandig naamwoord en
bijvoeglijk naamwoord is en kun je deze aanwijzen in een zin?
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