Wat is een zelfstandig naamwoord?
Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die een naam
geven aan personen, dingen, planten en dieren:
>>
>>
>>
>>

1

personen
dingen
planten
dieren

boom

papa, directeur, Carlos, juf, Anna ...
kast, lijm, deur, schaar ...
cactus, eik, roos ...
hond, schaap, dinosaurus ...

Omcirkel de zelfstandige naamwoorden die je ziet op de tekening.

palmboom

kangoeroe

harpij

stromen

aap

berg

rode
grote

rustig

tuin
slang
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gevaarlijk

Wat is een lidwoord?
Dat is gemakkelijk! Er zijn maar drie lidwoorden: de, het en een.
Lidwoorden staan altijd bij een zelfstandig naamwoord: de grap, het bezoek, een plons.
Het lidwoord een kun je bij alle zelfstandige naamwoorden gebruiken.
Dat lukt niet altijd voor het en de.
Is Nederlands niet je moedertaal?
Dan vind je dit vast erg moeilijk.
Enkele tips?
>> Een kan altijd!
>> Als je gokt, gok dan op het lidwoord de (er zijn heel wat meer de-woorden).
2

a Lees de tekst.

In het bos wonen veel dieren. Sommige dieren zijn gevaarlijk. Andere dieren zijn helemaal
niet gevaarlijk. De blauwe vlinder is bijvoorbeeld ongevaarlijk. Maar voor een slang moet
je oppassen. Soms zijn slangen giftig. Als zo’n slang in je been bijt, kun je ziek worden. Dan
moet je zo snel mogelijk naar een ziekenhuis.

b Kleur in de tekst:
blauw

alle zelfstandige naamwoorden.

groen

alle lidwoorden.

Wat betekenen enkelvoud en meervoud?
Aan zelfstandige naamwoorden kun je horen en zien of het om eentje (enkelvoud) gaat of
om meer (meervoud).
Bv. enkelvoud
boom
bed
meisje

meervoud
bomen
bedden
meisjes

L3 - Thema 2 - H6

3

a Lees de tekst.
Eekhoorns zijn grappige dieren. Ze wonen in bomen. Daar springen ze van tak naar tak.
Een eekhoorn eet noten en eikels. Maar soms lust hij ook wel een ei. Dat haalt hij dan uit
een vogelnest.

b Kleur in de tekst:
blauw

de vijf zelfstandige naamwoorden die in het meervoud staan.

c	Zoek in de tekst de vier zelfstandige naamwoorden die in het enkelvoud staan. Schrijf ze op
en zet ze in het meervoud.
1

3

2

4

Wat is een eigennaam?

Finn!

Noor?

Hoe heet jij?

We hebben allemaal een eigen naam.
Die schrijven we met een hoofdletter.
Ook dieren, dingen of plaatsen hebben soms een eigen naam.
Die eigennamen schrijven we ook met een hoofdletter.
Bv.

Mijn hond heet Bas.
Die mannetjes zijn van Playmobil.
Ik woon in de stad Brussel.

Eigennamen zijn dus zelfstandige naamwoorden.

4

Vul aan met een zelfstandig naamwoord naar keuze.
Let op: sommige zelfstandige naamwoorden zijn eigennamen. Schrijf ze met een hoofdletter.
Sven heeft een bijzonder huisdier: een

. Het dier heet

. Sven woont op een boerderij in de buurt van de stad
. Soms neemt Sven
mee naar zijn vriend
met een

. Dan spelen ze met zijn drieën
.
zijn Svens beste vrienden!
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en

