T5 Rem 29: het onderwerp in een zin vinden
Het onderwerp in een zin vinden
Je zoekt het onderwerp door deze vragen te stellen:
Wie of wat doet iets?

Wie of wat is iets?

Wie of wat wordt iets?

Voorbeelden:
Wie of wat is iets? Wie is jarig?
p Ali
Ali is jarig.
De zussen fietsen op straat. Wie of wat doet iets? Wie fietsen? p de zussen

1

De hond of de honden?
■■ Lees de zinnen.
■■ Verbind het juiste onderwerp met de rest van de zin.

2

De hond
De honden

… blaffen een hele dag.

De buurman
De buurmannen

… is niet zo blij.

ik
we

Gelukkig hebben … niets te vrezen.

De buur
De buren

… zijn altijd lief.

Het onderwerp is …
■■ Kleur het onderwerp dat in de zin past.
1 De taart – De taarten was snel op.
2 Gelukkig zijn ik – we nog naar de bakker geweest.
3 De kers – De kersen waren lekker!
4 De kat – De katten slaapt op de bank.
5 De film – De films begint om 20 u.
6 Gisteren zijn de journalist – de journalisten samen rond de tafel gaan zitten.
7 De leerling – De leerlingen lopen rond de piste.
8 De krantenjongen – De krantenjongens brengt de krant naar opa.
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3

De zin is juist!
■■ Lees de zinnen.
■■ Vul de onderwerpen in.
■■ Kies onderwerpen uit het kader.
de appels – de apen – de bank
Gisteren kropen de apen

niet op de touwen.

De appels

vallen onder de boom.

De bank

is heel vuil.

de buren – de kinderen – de lepel
Natuurlijk mogen de kinderen/de buren

ook binnen!

De buren/De kinderen

wonen naast ons in een wit huis.

De lepel

valt in de soep.

Hoe deed ik de taak?
Ik denk
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