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Op verkenning

ANTWOORDEN
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: hij zaagde – zij lachten – hij bakte– hij smeerde
Schrijf ook hij of zij erbij.

hij smeerde hij bakte hij zaagde zij lachten 

Weet je het nog?
Werkwoorden hebben in de verleden tijd maar twee persoonsvormen: ik en wij.
Als je een persoonsvorm verleden tijd schrijft, moet je op verschillende dingen letten.

De opdrachten van deze taak horen bij vier uitlegkaarten.
Maak steeds eerst de opdracht. Lees daarna de uitlegkaart bij die opdracht nog 
eens goed door, als dat nodig is.

Schrijf je de verleden tijd van deze regelmatige werkwoorden met ~de(n) of ~te(n)?  
Denk aan ’t kofschip. Vul de persoonsvormen verleden tijd in.

ik-vorm wij-vorm ik-vorm wij-vorm

lachen

smeren

pakken

willen

stoppen

ik lachte 

ik smeerde 

ik pakte 

ik wilde 

ik stopte 

wij lachten 

wij smeerden 

wij pakten 

wij wilden 

wij stopten 

boffen

gooien

missen

plukken

bellen

ik bofte 

ik gooide 

ik miste 

ik plukte 

ik belde 

wij boften 

wij gooiden 

wij misten 

wij plukten 

wij belden 

Wist je het niet meer goed? Lees kaart WW13 nog eens.
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

WW13-WW14-
WW15-WW16

Wat ga je doen?

Je herhaalt werkwoorden: persoonsvormen verleden tijd.
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Vul de persoonsvormen verleden tijd in.

ik-vorm wij-vorm ik-vorm wij-vorm

leven

reizen

durven

ik leefde 

ik reisde 

ik durfde 

wij leefden 

wij reisden 

wij durfden 

beleven

verhuizen

beloven

ik beleefde 

ik verhuisde 

ik beloofde 

wij beleefden 

wij verhuisden 

wij beloofden 

Dit zijn regelmatige werkwoorden op ~ven en ~zen.
In de tegenwoordige tijd eindigt de ik-vorm op ~f of ~s.
Maar de v en de z van de woordenboekvorm zitten niet in ’t kofschip.
Dus komt in de verleden tijd niet ~te(n), maar ~de(n) achter de ik-vorm tt.
Wist je het niet meer goed? Lees kaart WW14 nog eens.

Vul de persoonsvormen verleden tijd in.

ik-vorm wij-vorm ik-vorm wij-vorm

rusten

praten

groeten

ik rustte 

ik praatte 

ik groette 

wij rustten 

wij praatten 

wij groetten 

wachten

lusten

richten

ik wachtte 

ik lustte 

ik richtte 

wij wachtten 

wij lustten 

wij richtten 

Dit zijn regelmatige werkwoorden op ~ten.
In de tegenwoordige tijd eindigt de ik-vorm al op ~t.
Daar komt in de verleden tijd nog ~te(n) achter.
Wist je het niet meer goed? Lees kaart WW15 nog eens.

Schrijf de persoonsvormen verleden tijd op.

ik-vorm wij-vorm ik-vorm wij-vorm

redden

leiden

kneden

ik redde 

ik leidde 

ik kneedde 

wij redden 

wij leidden 

wij kneedden 

melden 

raden

schudden

ik meldde 

ik raadde 

ik schudde 

wij meldden 

wij raadden 

wij schudden 

Dit zijn regelmatige werkwoorden op ~den.
In de tegenwoordige tijd eindigt de ik-vorm al op ~d.
Daar komt in de verleden tijd nog ~de(n) achter.
Wist je het niet meer goed? Lees kaart WW16 nog eens.

Schrijf uit deze taak drie persoonsvormen op, waarbij je goed moet opletten.
Schrijf daar ook ik of wij bij.
Bijvoorbeeld:
wij durfden ik wachtte wij kneedden 
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