
d

blad
van 2HHHHHH 1

naam:

datum: -S
pe

lling-

 in beel
d

extra

H

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt de drie persoonsvormen tegenwoordige tijd van werkwoorden.

 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 7

Op verkenning

Welke omschrijvingen passen bij de plaatjes?
Kies uit: hij zaagt – zij lacht – hij ligt – hij schopt.
Schrijf ook hij of zij op.

Weet je het nog?
In het woordenboek staat het hele werkwoord: denken, liggen.
In de tegenwoordige tijd (tt) hebben werkwoorden drie persoonsvormen:
1. ik-vorm: haal van de woordenboekvorm ~en af: ik denk, lig jij?
2. hij-vorm: schrijf achter de ik-vorm een t: hij denkt, jij ligt.
3. wij-vorm: die is hetzelfde als de woordenboekvorm: wij denken, zij liggen.

De hij-vorm tt eindigt op de klank /t/. Maar je mag hem niet langer maken om te weten hoe je hem schrijft!  
De hij-vorm tt eindigt altijd op een t.
Bij werkwoorden op ~gen eindigt de hij-vorm op ~gt: hij ligt, jij vraagt.
Bij werkwoorden op ~chen eindigt de hij-vorm op ~cht: jij lacht, hij juicht.
Ook bij werkwoorden op ~chten eindigt de hij-vorm op ~cht: hij wacht.
Lees kaart WW2 nog eens.

Deze negen persoonsvormen zijn allemaal hij-vormen tt.
Bij welke werkwoorden horen ze? Schrijf die werkwoorden in het goede vak.
Pim draagt – zij vecht – Roy juicht – Ali lacht – de juf wacht – Sem weegt –
jij krijgt – de man kucht – mama zucht

werkwoord op ~gen werkwoord op ~chen werkwoord op ~chten

dragen 
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Terugkijken
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Schrijf van deze werkwoorden de hij-vorm (tt) op.

zingen hij klagen hij fietsen hij 

schrikken hij wandelen hij voelen hij 

vlechten hij vegen hij missen hij 

dansen hij smeren hij plukken hij 

schuilen hij botsen hij bellen hij 

Alle woorden eindigen op de klank /t/.
Welke woorden mag je langer maken om te weten of je een d of een t schrijft?
Kruis alleen die woorden aan.

Q een naal... Q de kran... Q hij leun... Q het stran...

Q hij vertel... Q zij noem... Q de bran... Q hij tel...

Q de kaar... Q hij hoor... Q hij spaar... Q de won...

Q zij spoel... Q het paar... Q een vel... Q zij woon...

Welke persoonsvorm tt staat in de zin?
Schrijf achter ieder zinnetje 1 (ik-vorm), 2 (hij-vorm) of 3 (wij-vorm).

Waarom loop je toch steeds weg? Ria en Fatna bakken een taart.

Mijn moeder fietst naar haar werk. En dan voel je je meteen beter.

Jullie komen vanavond toch ook? Morgenochtend krijg ik de uitslag. 

Jij helpt me altijd heel goed! Maar dan slaapt iedereen nog!

Welke persoonsvormen (tt) passen in de zinnen?
Schrijf ze op.

vragen De man ... naar onze toegangskaarten. hij 

wachten Wij ... op de trein naar Rotterdam. wij 

zeilen Mijn moeder ... vandaag op het IJsselmeer. zij 

luisteren Jij ... altijd naar dezelfde muziek! jij 

lachen Mijn broertje ... om een man op de televisie. hij

Schrijf drie moeilijke persoonsvormen uit deze taak op. Schrijf daar ook ik, jij, hij, enzovoort bij.
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