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Zet een streep onder het gezegde. Zet een golflijn onder het onderwerp.

a.  Dieven plegen vaak in de vakantie een inbraak.

b.  Ze bedenken dan allerlei trucs.

c.  Zo zetten ze bijvoorbeeld takjes tegen de voordeur.

d.  Na drie dagen controleren ze de takjes.

e.  Heeft niemand ze weggehaald?

f.  Dan bezoeken ze ‘s nachts dat huis.

Kijk nog eens naar de zinnen van opdracht 1. 
Stel steeds de vraag: Wie (of wat) + gezegde + onderwerp?
Schrijf de vragen hieronder op. Zet het antwoord erachter.
De eerste zin is voorgedaan.

a.  Wat plegen dieven? een inbraak

b.  Wat bedenken ze? allerlei trucs

c.  Wat zetten ze? takjes

d.  Wat controleren ze? de takjes

e.  Wat heeft niemand weggehaald? ze

f.   Wat bezoeken ze? dat huis
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Wat ga je doen?

Je oefent met het lijdend voorwerp.
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Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen:  
Wat (of wie) + gezegde + onderwerp?
Bijvoorbeeld:

Birgit zingt een lied.

Wat (of wie) zingt Birgit? ➝ een lied

een lied = lijdend voorwerp

Je kunt het lijdend voorwerp ook vinden door te vragen:  
Wat (of wie) wordt door het onderwerp gedaan?  
Gedaan vervang je door het juiste werkwoord. Bijvoorbeeld:

Wat (of wie) wordt door Birgit gezongen? ➝ Een lied

een lied = lijdend voorwerp
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Maak de zin af.
Het antwoord op de vraag ‘Wie (of wat) + gezegde + onderwerp’ is: het lijdend voorwerp

Zet in de zinnen van opdracht 1 plusjes (+++) onder het lijdend voorwerp.

Lees de zinnen. Stel dan telkens de vraag: ‘Wie of wat wordt door het onderwerp  
gedaan?’ Vervang gedaan door het juiste werkwoord. Schrijf de zin die je krijgt op.  
Kijk naar het voorbeeld.

Lisa geeft mij een boek.
Je stelt de vraag:    Wat wordt door het onderwerp gedaan?
Je vervangt gedaan door gelezen:  Wat wordt door       Lisa           gelezen?
Een boek wordt door Lisa gelezen.

a. Kiki leest een spannend boek.

Een spannend boek wordt door Kiki gelezen.

b. Joris maakt een lastige som.

Een lastige som wordt door Joris gemaakt.

c. De monteur repareert de kapotte voorruit.

De kapotte voorruit wordt door de monteur gerepareerd.

d. De glazenwasser zeemt de ramen.

De ramen worden door de glazenwasser gezeemd.

e. De inspecteur bezoekt onze school.

Onze school wordt door de inspecteur bezocht.

Welk zinsdeel krijg je? Kruis aan.

In opdracht 5 heb je telkens de vraag gesteld:
‘Wie (of wat) wordt door het onderwerp gedaan?’
Het zinsdeel dat antwoord op deze vraag geeft, is
Q  de persoonsvorm            Q  het onderwerp            Q  het gezegde            Q  het lijdend voorwerp

Zet onder de zinnen van opdracht 5 plusjes onder het lijdend voorwerp.

Kleur in de zinnen hieronder het lijdend voorwerp groen.
Let op! Niet in elke zin staat een lijdend voorwerp.

a.  Yin koopt een treinkaartje naar Amsterdam. 
b. Mijn vriendin schrijft een grappig kinderboek. 
c. Paul bakt een taart voor zijn collega’s. 
d. Tony haalt lekkere broodjes bij dat zaakje op de hoek. 
e. Ruimt Levi zijn kamer op? 
f. De briljante architect tekent een nieuw ontwerp. 
g. Abe houdt zijn spreekbeurt over uilen. 
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