
Onderstreep in elke zin de bijvoeglijke naamwoorden. 

Lisa koopt een nieuw badpak in een sportwinkel.

Onder de oude eikenboom staat een groene bank.

Op de speelplaats is er een grote zandbak.

Mijn hondje Billie heeft een zwarte pels en witte pootjes.

Minoe ligt te slapen in haar warme poezenmand.

Bij welk woord staat het onderstreepte bijvoeglijk naamwoord?  
Trek een pijltje.

Voorbeeld: Het balletje rolde onder het lage kastje.

De gevlekte koe staat in de wei.

De snelle wagen snorde langs het smalle weggetje.

De dikke dame fietste naar haar werk.

Vervang het bijvoeglijke naamwoord door een ander dat ook in de zin past. 
Kruis aan.

Wat een schattig ventje!  mooi  allerliefst

Bah! Wat een vieze troep.  rommelige  smerige

De mollige meneer zakte door zijn stoel.  dikke  leuke 

Werken met bijvoeglijke naamwoorden (vraag 1h)

Wat is een bijvoeglijk naamwoord?
Een bijvoeglijk naamwoord vertelt hoe iets of iemand is.
Bv. een dikke poes, een grote teen, een groene juf, 

een nieuwe i-pad …
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