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Op verkenning

Aan de slag
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: hij betaalt – hij goochelt – hij laadt in – hij versiert.
Schrijf ook steeds hij erbij.

hij laadt in hij versiert hij goochelt hij betaalt 

Weet je het nog?
Werkwoorden hebben in de tegenwoordige tijd drie persoonsvormen.
Je mag de hij-vorm niet langer maken om te weten hoe je hem schrijft.
De hij-vorm maak je door een t achter de ik-vorm te plaatsen:
ik wandel - hij wandelt, ik word - hij wordt.

Let goed op bij werkwoorden die met be~, ge~, her~, ver~ of ont~ beginnen.
Ook hierbij maak je de hij-vorm tt niet door het woord langer te maken,  
maar door een t achter de ik-vorm te plaatsen: hij vertelt, hij beleeft, het gebeurt.

De voltooide deelwoorden van deze werkwoorden klinken hetzelfde als de hij-vormen tt.
Het zijn geen persoonsvormen; daarom mag je ze wel langer maken om te weten 
hoe je ze schrijft: ik heb verteld, ik heb beleefd, het is gebeurd.
Lees kaart WW9 en kaart WW18 nog eens.

Schrijf van deze werkwoorden de hij-vorm tt op.

schuilen – Rik schuilt 

leren – Elza leert 

vinden – Fatima vindt 

blijven – Simon blijft 

vragen – Mounira vraagt 

mikken – Aziz mikt 

verstaan – Ed verstaat 

krijgen – Myrna krijgt 

worden – Anjo wordt 

dromen – Jelle droomt 

lezen – Mounir leest 

kleuren – Emma kleurt 

roeien – Sem roeit 

branden – de lamp brandt 

voelen – Robin voelt 
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illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees

WW9-WW18

Wat ga je doen?

Je herhaalt persoonsvormen tegenwoordige tijd.
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Terugkijken
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Schrijf de hij-vorm tt op.

hij-vorm hij-vorm

vertalen

onthouden

bewegen

herkennen

hij vertaalt 

hij onthoudt 

hij beweegt 

hij herkent 

beleven

vertellen

herhalen

geloven

hij beleeft 

hij vertelt 

hij herhaalt 

hij gelooft 

De woorden gebeurt en gebeurd bestaan allebei.
Gebeurt is een persoonsvorm (tegenwoordige tijd), gebeurd is een voltooid deelwoord.  
Welk woord past in de zin? Vul in: gebeurt of gebeurd.

Er is heus niets geks gebeurd . Dat gebeurt  nu elke keer!

Wat gebeurt  hier nu weer? Bij de brug is een ongeluk gebeurd .

Er gebeurt  van alles op het plein. Dit verhaal is echt gebeurd !

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

Amy verdeelt
Tim betaalt
Lisa vertelt
Levi herstelt
het gebeurt
Bo ontdekt
Maud vertaald

Nick beklimt
Lana verstopt
Inno gebruikt
Ulla beschadigt
Jade herkend
Dewy bereikt
Adil verbouwt

Sam geloofd
Pia vermijdt
Lot beseft
Saima beleeft
Tarik herhaalt
Josje verdient
Els verdwaalt

Flip verhuist
Sep belooft
Edu bekijkt
Jalou ontbijt
Tijl verklaard
Ab geneest
Ilja bewijst

Seth verliest
Marc geniet
Bas ontkent
Guus bestelt
Tom verbiedt
Lian beloont
Rob beweert

Q Q Q Q Q 

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

Schrijf de goede persoonsvormen op.

worden Ik ... zenuwachtig als ik aan dat optreden denk. ik word 

rijden Mijn moeder ... met de auto naar haar werk. zij rijdt 

beloven Else ... dat ze de volgende keer beter op zal letten. zij belooft 

vertalen Onze meester ... de woorden van het liedje. hij vertaalt 

Schrijf uit deze taak drie persoonsvormen op, waarbij je goed moet opletten.
Schrijf daar ook ik, jij, hij, zij of het bij.
Bijvoorbeeld:
hij beleeft het gebeurt zij belooft 
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