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Wat ga je doen?

Je oefent met doe-woorden.
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Wat doen ze? Vul een doe-woord in.
Bijvoorbeeld:
Het vliegtuig  vliegt                                 in de lucht.

De treinen  rijden                                vandaag niet.

De auto  stopt                                bij het tankstation.

De mensen  stappen                           in de bus.

De fiets  staat                                in het rek.

De boot  vaart                                 op het water.

Die meneer  loopt                                 op het voetpad.

Wat doe jij op school? Schrijf vijf doe-woorden op.
Bijvoorbeeld:
lezen leren rekenen

spelen schrijven

Kleur de doe-woorden in dit rijtje.

 

Kleur de doe-woorden geel. 
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In elke zin staat een doe-woord.
Doe-woorden zeggen wat mensen doen.
Of dieren, planten of dingen.

reizen – Spanje – tent – kamperen – koken – vriendjes – slapen – zwemmen

Noor gaat met vakantie met het vliegtuig.
Ze reist met een groot toestel.
Haar tas staat onderin het ruim.
Noor zit dicht bij het raampje.
Ze kijkt naar buiten.
Het vliegtuig stijgt.
De huizen worden kleiner.
Dan komt het vliegtuig boven de zee.
Het vliegtuig komt hoger en hoger.
Het vliegt boven de wolken.
Daar schijnt de zon.

ANTWOORDEN
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Welk doe-woord hoort erbij?
Schrijf het in de cirkel.
Bijvoorbeeld:
  

Maak de puzzel.  

Dit doet een boot.    

Dit doet een knaagdier.       

Dit doet een kok.            

Dit doe je in bed.          

Dit doe je als je pijn hebt.       

Dit doe je als je iets zegt.     

Dit doe je op een stoel.         

Dit doe je in het water.       

Wat lees je van boven naar beneden in de grijze hokjes? vakantie
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