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Wat ga je doen?

Je oefent met ik, jij, hij, zij, wij, jullie: de vorm van het doe-woord.

naam:

datum:
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illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees

Vul de goede vorm van het doe-woord in.

reizen                        je mee naar het land zonder tijd?

zijn   Daar                           geen klokken.

komt Niemand                       op tijd en niemand is te laat.

kunnen Je    er geen afspraken maken.

weten Je    niet hoe laat de bus of de trein gaat.

zijn Je    ook nooit te laat op school.

gaan  Je    gewoon wanneer je zin hebt.

sturen   De meester                    je naar huis wanneer hij geen zin meer heeft.

weten / zijn Maar                        je wat minder leuk  ? 

kunnen  Je                        nooit je verjaardag vieren.

weten  Want je                       ook niet wanneer je jarig bent.

1

Ik ga – jij gaat – wij gaan.
Ga, gaat en gaan zijn vormen van het doe-woord gaan.

Ik/jij/hij/wij/jullie/zij kun je in plaats van een naamwoord 
gebruiken.
Het doe-woord kan verschillende vormen hebben.
De ik-vorm krijgt geen t op het einde.
Bij jij en hij eindigt het doe-woord op een t.
Bij wij/jullie/zij verandert de vorm niet.
Het hele doe-woord blijft staan.
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Lees het verhaal en verander de naamwoorden.

Het mopje hieronder leest niet fijn. 
Er staat te vaak de meester en Jantje.
Verander de dikgedrukte woorden in een klein woordje.
De eerste zin is voorgedaan.

Jantje zit in de klas. De meester geeft aardrijkskundeles.

Jantje moet naar de wc en Jantje steekt zijn vinger op.  hij

Jantje zegt: ’Meester, ik moet naar de wc.’     

Maar Jantje moet even wachten.     

Jantje moet van de meester eerst een vraag beantwoorden.  

De meester vraagt aan Jantje:      

‘Kan Jantje aanwijzen waar de Grote Oceaan ligt?’    

‘Ja,’ zegt Jantje. ‘Onder mijn stoel, meester.’    

Vul de goede vorm van het werkwoord in.

                   ik             jij/hij         wij/jullie/zij

 vandaag    gisteren vandaag      gisteren vandaag    gisteren

lopen loop liep loopt liep lopen liepen

varen 

kopen 

durven 

moeten 

Zet een kruisje voor de zin die fout is.

Q  Bij ik is de laatste letter bij vandaag altijd een t.
Q  Bij jij/hij is de laatste letter bij vandaag altijd een t.
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