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Dit is gaaf, zeg.  
Dit moet je ook 

eens doen.

Lees de uitleg goed. Zet daarna de zinnen in de goede rij.

Ik kom. – Kom je? - Kom hier!
Hou op! – Je houdt op. – Houd je op?
Zeur niet! – Je zeurt. – Zeur je?
Je past op. – Pas op! Pas je op?
Grinnik niet zo! – Je grinnikt. – Grinnik je?

mededeling vraag bevel

Kijk naar de leestekens achter de zinnen in opdracht 1.

Achter de zinnen met een mededeling staat een  .

Achter de zinnen met een vraag staat een  .

Achter de zinnen met een bevel staat een  .
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Wat ga je doen?

Je oefent met de gebiedende wijs.
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 Mag ik het ook eens  Zeur niet zo!
 proberen?

Een zin in de gebiedende wijs is een bevel of een goede raad. In zo’n zin staat geen  
onderwerp. Meestal klinkt het dwingend. Vaak staat er een uitroepteken achter de zin.
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Streep door wat fout is.

Zinnen met een bevel of een goede raad staan in de gebiedende wijs / vertelvorm.
In de zinnen met een bevel of goede raad staat wel een / geen onderwerp.

Maak van de zinnen met een mededeling een zin met een bevel.

Je moet je huiswerk afmaken.
Voorbeeld:  Maak je huiswerk af!

Je moet hem niet zo plagen. 

Je moet rekening houden met anderen. 

Je moet niet zo raar doen. 

Je kunt hem beter laten gaan. 

Je kunt haar mee vragen. 

Bedenk zelf drie zinnen met een bevel of een goede raad.
In je zinnen mag geen onderwerp staan.

1. 

2.  

3.  

Kleur de zinnen die in de gebiedende wijs staan.

Ja, wat nou, je hoeft me niet te vertellen wat ik moet doen.
Kom op, doe ook mee!
Ik krijg je nog wel.
Geef nog ‘ns een zoen! 
Houd daarmee op zeg!
Geloof je het zelf?
Je denkt zeker dat ik gek ben.
Het is ook altijd hetzelfde met jou. 
Zit niet zo te klieren!
Bemoei je er niet mee!
Ik zeg het lekker toch tegen mijn vader.
Kom eens naast me zitten! 
Maak het nou!
Krijg het heen en weer!
Je denkt toch zeker niet, dat ik jou ooit nog eens iets vertel.
Wat je zegt, ben je zelf.
Loop er maar snel naartoe! 
Sta niet zo te liegen.
Kun je niet beter uitkijken? 
Nooit ben je eens lief voor me.
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