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Wat ga je doen?

Je oefent met doe-woorden.
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In de meeste zinnen staat een doe-woord.
Dit doe-woord ziet er niet altijd hetzelfde uit. 
Maar er hoort nog wat bij.
Een woord dat vertelt wie of wat het doet.
Ze staan vaak naast elkaar.

ik ga
hij gaat
wij gaan
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Voor doe-woorden kun je ik, jij, hij, wij, jullie of zij zetten.
Bedenk achter ieder woordje een doe-woord.
Bijvoorbeeld:
ik  loop wij     wandelen

jij  staat jullie  lachen

hij springt zij      slapen 

Het doe-woord kan veranderen. Schrijf de goede vorm op.

Ik ga met vakantie naar Spanje.  Wij  gaan                           met vakantie naar Spanje.

Ik zit in het vliegtuig. Wij  zitten                        in het vliegtuig.

In Spanje slaap ik in een tent. In Spanje slapen                        wij in een tent.

Ben jij wel eens in Spanje geweest? Zijn                             jullie wel eens in Spanje geweest?

Heb jij wel eens in een tent geslapen? Hebben                      jullie wel eens in een tent 

 geslapen? 

Vind je kamperen leuk? Vinden                       jullie kamperen leuk?  

Of slaap je liever in een hotel? Of  slapen                       jullie liever in een hotel?
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Lees de tekst. Kleur de doe-woorden geel.

De zeeman maakt een lange reis.

Zijn boot brengt televisies van China naar Nederland.

Ook vervoert de boot computers.

De boot stopt onderweg soms bij een haven.

De reis duurt drie maanden.

Streep door wat fout is:
In de zinnen staat ‘Wie het doet‘ steeds wel / niet naast het doe-woord.

Onderstreep in opdracht 3 ‘Wie er iets doet’.

Schrijf de goede vorm van het doe-woord op.

 wij ik jij/hij

spelen speel speelt

denken denk denkt

slapen slaap slaapt

verdwalen verdwaal verdwaalt

Verander de zinnen. Bedenk zelf wie het doet.
 Bijvoorbeeld:
Ik lees een boek. Wij  lezen een boek.

Niels koopt schaatsen. Niels en Milo  kopen schaatsen.

Jij zit in de bus. Jullie  zitten in de bus.

De bus rijdt weg. De bussen  rijden weg.

De jongen gooit een ruit in. De jongens  gooien een ruit in.

Welke zin is waar? Zet daar een kruisje voor.

Q   Als ‘Wie iets doet’ verandert, dan verandert ook het doe-woord.
Q   Als ‘Wie iets doet’ verandert, dan blijft het doe-woord hetzelfde.
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