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Wat ga je doen?

Je oefent met doe-woorden.

naam:

datum:
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illustraties: Fleur van der Weel

Kleur de doe-woorden.

Sommige zinnen gaan over iets wat in het verleden gebeurde. 
Kleur in die zinnen de doe-woorden geel.
Sommige zinnen gaan over iets wat er nu gebeurt.
Kleur in die zinnen de doe-woorden groen. 

Heb je dorst?
Dan draai je de kraan open.
Je houdt er een glas onder.
Je drinkt een glas lekker fris water.
Vroeger was dat anders.
Toen was er nog geen waterleiding.
De mensen dronken regenwater.
Of ze haalden water uit de sloot. 
Gelukkig is dat nu niet meer zo.
Want van dat vieze water werd je soms flink ziek!

Vul de goede vorm van het doe-woord in.

reizen   Vroeger                        de mensen met een koets.

zijn        Dat                               niet altijd even prettig.

zijn      De wegen                           vaak slecht.

schudden Je                      daarom vaak erg heen en weer.

hebben Bovendien                               je geen verwarming in zo’n koets.

kunnen Gelukkig                                je tegenwoordig heel wat gemakkelijker reizen.

bestaan Er                     nu goede asfaltwegen.

1

2

Vandaag ga ik zwemmen. 

Een zin kan gaan over wat nu gebeurt.

Het doe-woord is in deze zinnen veranderd.

Gisteren ging ik zwemmen. 

Een zin kan gaan over wat in het verleden gebeurde.
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Verander de dikgedrukte doe-woorden in de zinnen.
De zinnen gaan over wat er in het verleden gebeurd is.
De veranderde zinnen gaan over wat er nu gebeurt.
De eerste zin is voorgedaan.

Kees had 1 euro gevonden. Kees heeft                          1 euro gevonden.

Hij bracht het naar zijn vader. Hij                        het naar zijn vader.

Het was erg eerlijk om mij die euro te geven, zei vader.

Het                                   erg eerlijk om mij die euro te geven, zegt vader. 

Daarom besloot hij dat Kees de euro mocht houden.

Daarom                         hij dat Kees de euro mag houden.

Een week later was vader een briefje van 10 euro kwijt. 

Een week later                                   vader een briefje van 10 euro kwijt.

Hij zocht en zocht, maar kon het nergens vinden.

Hij                           en  , maar kan het nergens vinden.

Hij vroeg of Kees ergens een briefje gezien had.

Hij                         of Kees ergens een briefje gezien heeft.

‘Ja papa’, zei Kees blij.

‘Ja papa’,                             Kees blij.

Maar ik had het gehouden als beloning voor mijn eerlijkheid. 

Maar ik                               het gehouden als beloning voor mijn eerlijkheid. 

Zet de goede vorm in het schema.

    nu   gisteren

lopen  ik loop    ik liep

fietsen  jij    jij 

dragen  hij    hij 
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