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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf persoonsvormen bij de plaatjes.
Kies uit: hij bluste – zij lachten – hij wachtte – zij danste.
Let op bij het opschrijven: schrijf je de persoonsvorm met één of met twee t’s?
Schrijf ook hij of zij erbij.

zij danste hij wachtte zij lachten hij bluste 

Weet je het nog?
Let op bij persoonsvormen vt van werkwoorden op ~ten.
De ik-vorm tt van deze werkwoorden eindigt op een t: ik praat, ik wacht.
Daarachter komt in de verleden tijd te of ten: ik praat te, wij wacht ten.
Denk steeds: wat is het hele werkwoord (de woordenboekvorm)?
In het werkwoord wachten zit een t: wachten - ik wacht - ik wacht te - wij wacht ten.
Maar in het werkwoord lachen niet, dus: lachen - ik lach - ik lach te - wij lach ten.
In het werkwoord rusten zit een t: rusten - ik rust - ik rust te - wij rust ten.
Maar in het werkwoord blussen niet, dus: blussen - ik blus - ik blus te - wij blus ten.
Lees kaart WW15 nog eens.

Welke woordenboekvormen passen bij deze persoonsvormen?
Schrijf achter iedere persoonsvorm het hele werkwoord.

hij rust rusten zij kust kussen hij vlucht vluchten 

zij past passen hij wacht wachten zij groet groeten 

hij lacht lachen zij troost troosten hij morst morsen 

zij vecht vechten hij zet zetten zij kucht kuchen 

hij praat praten zij juicht juichen hij lust lusten 
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

WW15

Wat ga je doen?

Je herhaalt de persoonsvormen verleden tijd van werkwoorden op ~ten. e
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Aan de slag

Terugkijken

Vul steeds alleen de ik-vorm tt in.
Op die manier maak je de persoonsvormen vt af. Kijk naar het voorbeeld.
Hoeveel t’s heeft de persoonsvorm vt? Vul in.
 1 of 2 t’s? 1 of 2 t’s?

lusten hij lust te 2 missen wij mis ten 1 

rusten hij rust te 2 zich haasten wij haast ten ons 2 

lachen hij lach te 1 praten wij praat ten 2 

wachten hij wacht te 2 kuchen wij kuch ten 1 

kosten het kost te 2 richten wij richt ten 2 

Bij sommige persoonsvormen kun je niet horen of het tt of vt is. Bij de persoonsvormen hieronder kun je dat wel zien.
Is het tt of vt? Denk steeds goed na: wat is het hele werkwoord? Kruis aan.

wij wachtten Q tt Q vt wij praatten Q tt Q vt wij rusten Q tt Q vt
wij kusten Q tt Q vt wij groeten Q tt Q vt wij richtten Q tt Q vt
wij vechten Q tt Q vt wij praten Q tt Q vt wij lachten Q tt Q vt
wij lustten Q tt Q vt wij stootten Q tt Q vt wij wachten Q tt Q vt

Naast elkaar staan steeds twee vormen. Eén vorm is een goede persoonsvorm, de andere vorm bestaat niet.  
Zet een kring om de persoonsvormen die wél bestaan.

hij peste hij pestte ik lachte ik lachtte ik wachte ik wachtte

wij kusten wij kustten hij luste hij lustte zij juichten zij juichtten

ik richte ik richtte wij wasten wij wastten hij groete hij groette

Schrijf de goede persoonsvormen vt op.

neerzetten De verhuizer ... alle spulletjes netjes neer. hij zette  neer

lusten Milo ... vroeger geen andijvie en witlof. hij lustte 

passen Ik ... de schoenen, maar ze zaten niet lekker. ik paste 

lachen Alle mensen ... om de fratsen die de clown uithaalde. zij lachten 

richten De ridder ... zijn pijl op het midden van de roos. hij richtte 

juichen Veel kinderen ... , toen ze klaar waren met de taak. zij juichten 

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

wij richtten hij lustte ze juichten 
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