
c

blad
van 2HHHHHH 1

naam:

datum: -S
pe

lling-

 in beel
d

extra

H

Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt persoonsvormen van werkwoorden op ~den en op ~aan.
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: hij glijdt – zij vindt – zij verkleedt zich – hij rijdt.
Schrijf ook hij of zij erbij.

Weet je het nog?
Bij werkwoorden op ~den eindigt de ik-vorm op ~d:
vinden - ik vind, worden - ik word.
In de hij-vorm komt daar een t achter: hij vindt, hij wordt.

In de ik-vorm van snijden, rijden, glijden en houden hoor je de klank /t/ niet.
Je mag in de ik-vorm de d schrijven, maar dat hoeft niet:
ik snij of ik snijd, ik rij of ik rijd, ik glij of ik glijd, ik hou of ik houd.
In de hij-vorm van deze werkwoorden moet je de d schrijven:
snijden - hij snijdt, rijden - hij rijdt, glijden - hij glijdt, houden - hij houdt.

Eindigt de woordenboekvorm op ~aan? Let dan goed op de persoonsvormen:
1. ik sta, 2. hij staat 3. wij staan
Lees kaart WW4 en kaart WW6 nog eens.

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

snijden

worden

vinden

rijden

ik snij (of: ik snijd) 

ik 

ik 

ik 

hij snijdt

hij 

hij 

hij 

raden

schudden

redden

slaan

ik 

ik 

ik 

ik 

hij 

hij 
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hij 
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen
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Schrijf van deze werkwoorden de hij-vorm op.

rijden – Maud r

vinden – Boris 

gaan – niemand 

worden – mijn zus 

glijden – John 

branden – de lamp 

binden – Fake 

lijden – de zieke 

redden – de agent 

houden – Halina 

snijden – Remco 

slaan – de drummer 

Schrijf de goede persoonsvormen van worden en vinden op.
Schrijf je word of wordt? Schrijf je vind of vindt? Denk aan lopen!

persoonsvormen van worden persoonsvormen van vinden

Je schrijft hij loopt, dus ook: hij w .

Je schrijft jij loopt, dus ook: jij .

Je schrijft ik loop, dus ook: ik .

Je schrijft loopt hij, dus ook:  hij.

Je schrijft loop jij, dus ook:  jij.

Je schrijft jij loopt, dus ook: jij v .

Je schrijft loopt hij, dus ook:  hij.

Je schrijft loop jij, dus ook:  jij.

Je schrijft ik loop, dus ook: ik .

Je schrijft hij loopt, dus ook: hij .

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

Q ik ga - hij gaat ik snij - hij snijt ik raad - hij raadt ik sta - hij staat

Q ik raad - hij raadt ik sta - hij staat ik ga - hij gat ik snij - hij snijdt

Q ik snij - hij snijdt ik raad - hij raadt ik sta - hij staat ik ga - hij gaat

Q ik sta - hij staadt ik ga - hij gaat ik snij - hij snijdt ik raad - hij raadt

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

Schrijf de goede persoonsvormen op.

houden Mijn vader ... helemaal niet van feestjes. hij

slaan Hij rende meteen naar de juf en riep: ‘Juf, Mirjam ... me!’ zij

glijden De auto ... langzaam naar beneden, de helling af. hij 

verstaan Neem me niet kwalijk, maar ik ... je echt niet. ik 

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

4

5

6

7

8

WW4-WW6


