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13. GROOT DUIMPJE EN DE DWERG?
Bijvoeglijk naamwoord

Doel

de leerlingen ontdekken de betekenis en communicatieve functie van het
bijvoeglijk naamwoord; ze onderscheiden het van andere woordsoorten qua
positie in woordgroep of zin en qua vorm.

Vaardigheden

lezen - schrijven - (spreken)

Stap 1
Aanbodfase
1-3. De leerlingen lezen Sneeuwwitje in stilte. Ze komen snel tot de vaststelling dat een aantal
woorden er niet in thuishoren. De leerlingen verzamelen die per twee. Ze onderzoeken wat de
functie is van deze woorden, gaan na of ze ze kunnen vervangen, verplaatsen, weglaten. Vraag 3
bespreekt u het best klassikaal.
Zoekfase
4. Tijdens een leergesprek gaat u met de leerlingen dieper in op de precieze functie van de
bijvoeglijke naamwoorden. Laat de leerlingen hun antwoorden staven met voorbeelden, al of niet
uit het sprookje.
5-6. Idem, maar hier is de positie van het bijvoeglijk naamwoord aan de orde (vast bij een
zelfstandig naamwoord of als complement bij het onderwerp van de zin) en eventueel zelfs de
verbuiging ervan. Mogelijk botst een leerling tijdens dit gesprek of zelfs vroeger in de les op
enkele bijwoorden, b.v. in de zin “En de koningin lachte boos”. Wimpel dit niet af als andere
leerstof, maar neem de gelegenheid te baat om bijwoord en bijvoeglijk naamwoord tegen elkaar
af te wegen: Kunnen we ‘boos’ weglaten of vervangen? Is de koningin echt boos? Als dit voor de
meeste van uw leerlingen te moeilijk wordt of te veel tijd in beslag dreigt te nemen, wacht dan
een moment af om het er met de leerling apart even over te hebben.

Samengevat

Stap 2
Aanbodfase
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1-3. De leerlingen stellen vast gaan dat een bijvoeglijk naamwoord soms een verbuigings -e
krijgt.
Zoekfase
4. De leerlingen doorlopen het hele sprookje en proberen op basis van hun bevindingen af te
leiden wanneer het bijvoeglijk naamwoord verbogen wordt en wanneer niet. Zij kunnen
verschillende hypothesen formuleren. Om het aantal hypothesen te beperken, werkt u het best in
groepen. Het is aan de ene groep tegenover de andere om uit te maken of een hypothese klopt of
niet. Dat dwingt de leerlingen tot kritisch denken. Naargelang de kwaliteit van hun hypothesen
geeft u de leerlingen al of niet enkele hints of speelt u advocaat van de duivel in het klasgesprek.

Stap 3
Aanbodfase
Deze stap geldt als alternatief voor of verdieping van de vorige.
1-2. De leerlingen krijgen reclameslogans voorgeschoteld waarin de bijvoeglijke naamwoorden
belangrijk zijn. Ze verbeteren de adjectieven. Dit kan klassikaal gebeuren.
Zoekfase
3. De leerlingen gaan na wanneer het bijvoeglijk naamwoord moeten worden verbogen
(groepswerk). Net zoals bij de vorige stap kan uit de hypothesen van de leerlingen een
interessante analyse volgen.

Samengevat

Stap 4
In deze stap komen alle voordien behandelde aspecten van het bijvoeglijk naamwoord samen: al
of niet noodzakelijke informatie, plaats en vorm. De verbuiging komt meer gedetailleerd aan bod.
Erratum: vraag 3 hoort hier niet thuis. U kunt ze eventueel toepassen op een tekstfragment uit de
oefening op blz.69.

Samengevat
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Lesonderwerp
Nu vullen de leerlingen in de voorziene ruimte het lesonderwerp in.

Oefening
.
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