Vul de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord in
1. Deze

(paars) jurk staat je heel mooi.

2. Heb jij een

(geel) broek?

3. Ik ga vandaag een

(zwart) T-shirt kopen.

4. Zij draagt een

(mooi, grijs) trui.

5. Jij hebt een

(turquoise) tas.

6. Zij draagt een

(wit) mantelpak.

7. Hij draagt een
sjaal en

(lang, bruin) jas, een

(rood)

(bruin) handschoenen.

8. Ik heb geen

(gebloemd) halsdoek. (halsdoek is een de-woord)
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Vul het bijvoeglijk naamwoord (onderstreept) in. Let erop of het de uitgang 'e' krijgt.
Voorbeeld:
Marcella koopt een grijs T-shirt.

Het
→

1. De spijkerbroek is rood.

T-shirt is duur.

Het grijze T-shirt is duur.

Kees draagt een
spijkerbroek.

2. De jurk van Henny is geel.

Deze

3. De gouden ketting is van Mariska.

Mariska heeft een

ketting.

4. Dit geruite hemd is te groot.

Karel koopt een ander

hemd.

5. Deze gestreepte rok is erg mooi.

Ik wil ook zo'n

6. Het bruine vest vind ze niet mooi.

Ze wil geen

7. Lisa koopt een wit jurkje voor haar

Haar dochtertje trekt het

dochtertje.

meteen aan.

8. Ik wil dit groene T-shirt kopen.

Ik heb namelijk nog geen

9. Wat vind je van deze blauwe trui?

Ik denk niet dat een
staat.

jurk is van Henny.

rok.
vest.
jurkje

T-shirt.
trui me

Vul de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord in
1. Deze

paarse

2. Heb jij een

gele

3. Ik ga vandaag een

(paars) jurk staat je heel mooi.
(geel) broek?
zwart (zwart) T-shirt kopen.

4. Zij draagt een

mooie, grijze

(mooi, grijs) trui.

5. Jij hebt een

turquoise

(turquoise) tas.

6. Zij draagt een

wit

7. Hij draagt een

lange, bruine

(rood) sjaal en
8. Ik heb geen

(wit) mantelpak.

bruine

gebloemde

rode

(lang, bruin) jas, een
(bruin) handschoenen.

(gebloemd) halsdoek. (halsdoek is een de-

woord)
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1. De spijkerbroek is rood.

Kees draagt een

2. De jurk van Henny is geel.

Deze

3. De gouden ketting is van Mariska.

Mariska heeft een

4. Dit geruite hemd is te groot.

Karel koopt een ander

5. Deze gestreepte rok is erg mooi.

Ik wil ook zo'n

6. Het bruine vest vind ze niet mooi.

Ze wil geen

7. Lisa koopt een wit jurkje voor haar

Haar dochtertje trekt het

dochtertje.

meteen aan.

8. Ik wil dit groene T-shirt kopen.

Ik heb namelijk nog geen

9. Wat vind je van deze blauwe trui?

Ik denk niet dat een
staat.

rode
gele

spijkerbroek.

jurk is van Henny.
gouden

ketting.
geruit

hemd.

gestreepte
bruin

rok.

vest.

blauwe

witte jurkje

groen

T-shirt.
trui me

