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Op verkenning

Wat ga je doen?

Je herhaalt persoonsvormen van werkwoorden.
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Uitleg

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: hij betaalt – zij snuit – hij bijt – hij ligt.
Schrijf ook hij of zij erbij.

Weet je het nog?
Het hele werkwoord (de woordenboekvorm) eindigt op ~en.
Werkwoorden hebben drie persoonsvormen:
1: ik-vorm: haal van het hele werkwoord (de woordenboekvorm) ~en af:
voelen - ik voel, krijgen - ik krijg, zwaaien - ik zwaai.
2. hij-vorm: schrijf achter de ik-vorm een t:
ik voel - hij voelt, ik krijg - hij krijgt, ik zwaai - hij zwaait.
3. wij-vorm: die is hetzelfde als het hele werkwoord (de woordenboekvorm):
wij voelen, wij krijgen, wij zwaaien.
Lees kaart WW2 nog eens.

Schrijf van deze werkwoorden de ik-vorm en de hij-vorm op.
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Aan de slag

Terugkijken
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Schrijf van deze werkwoorden de hij-vorm op.

kopen – Gina koopt

praten – de man 

voelen – Aicha 

zeggen – de man 

klimmen – de aap 

lekken – de kraan 

knippen – Elsa 

gooien – Peter 

vragen – Lia 

kijken – mijn vader 

bukken – Rob 

smeren – Hans 

wegen – Latifa 

groeien – de plant 

zwemmen – Ine 

Tien van deze woorden zijn werkwoorden.
Zet daar een kring om.

noemen huilen kasten lopen lampen draaien

potloden dieren duiken lezen koeien wassen

brillen schrijven bloemen leren halen ruiten

In één rij (↓) zijn alle persoonsvormen goed gespeld. Kruis aan.

Eddy knoeit
ik fiets
Reza rent
jij denkt
Ali kleurd
wij poetsen
Mira ruilt

Eddy kleurd
ik ren
Reza poetst
jij fietst
Ali ruilt
wij knoeien
Mira denkt

Eddy ruilt
ik kleur
Reza knoeit
jij rent
Ali fietst
wij denken
Mira poetst

Eddy denkt
ik poets
Reza fietst
jij knoeit
Ali rend
wij ruilen
Mira kleurt

Eddy poetst
ik knoei
Reza kleurt
jij ruild
Ali denkt
wij rennen
Mira fietst

Q Q Q Q Q

In de andere rijtjes is steeds één persoonsvorm verkeerd gespeld. Streep die door.

Schrijf de goede persoonsvormen op.

smeren Rob ... pindakaas op zijn boterham. hij 

krijgen Mijn zus ... volgende maand een beugel. zij 

waaien Het ... nu al een paar dagen heel hard. het 

vieren Robert ... vandaag zijn tiende verjaardag. hij 

dragen Fatima ... alle dozen naar de zolder. zij 

Schrijf uit deze taak drie persoonsvormen op, waarbij je goed moet opletten.
Schrijf daar ook ik, jij, hij, zij of wij bij.
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