
Aan de slag

Ik loop.

Ik liep.

Hij loopt.

Wij liepen.

Zij hebben gelopen.
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Wat ga je doen?

Je oefent met doe-woorden en zinnen.
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Bij ‘wie het doet’ horen één of meer doe-woorden.
Die doe-woorden zeggen wat er in de zin gebeurt.
De doe-woorden kunnen verschillende vormen hebben.

Zet een streep onder de doe-woorden. 
 Aantal doe-woorden

Er komt een man bij de dokter. 1

Hij legt een briefje op het bureau: 1

IK KAN NIET PRATEN. 2

De dokter is verbaasd. 1

Wat zou er met deze man gebeurd kunnen zijn? 4

Of zou deze man een grapje met hem uit willen halen? 3

Heel rustig zegt de dokter: 1

‘Leg je hand maar op de tafel’. 1

De man doet wat er van hem gevraagd wordt. 3

De dokter heeft intussen een grote hamer gepakt. 2

Hij slaat de man er heel hard mee op zijn vingers. 1

‘Aaaaah!’, schreeuwt de man. 1

‘Heel goed’, zegt de dokter. 1

Morgen mag u terugkomen.  2  

Dan gaan we oefenen met de letter B. 2

Zet in opdracht 1 het aantal doe-woorden achter elke zin.
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Kleur in de zinnen hieronder de doe-woorden geel.
Kleur ‘wie het doet’ groen.

Er komt een meisje in de bibliotheek.
Ze gaat voor de balie staan.
Met een boze stem zegt ze:
‘Ik kom dit boek terugbrengen.’
‘Waarom dan?’, vraagt de mevrouw achter de balie.
‘Het is veel en veel te saai.
De mevrouw van de bibliotheek antwoordt:
‘Oh, dan had jij dus ons telefoonboek meegenomen!’ 

Schrijf de goede vormen van het doe-woord op.

vandaag gisteren het is gebeurd

ik loop ik liep ik heb gelopen

ik draag ik droeg ik heb gedragen

ik fiets ik fietste ik heb gefietst

ik val ik viel ik ben gevallen

ik koop ik kocht ik heb gekocht

ik speel ik speelde ik heb gespeeld

ik kom ik kwam ik ben gekomen

Maak de zinnen vragend.

Jij droomt wel eens.  Droom je wel eens?

Je wordt dan achterna gezeten.  Word je dan achterna gezeten?

Je valt in je droom.  Val je in je droom?

Dromen betekenen iets.  Betekenen dromen iets?

Je bent ergens bang voor.  Ben je ergens bang voor?

Je begrijpt je droom niet altijd.  Begrijp je je droom niet altijd?

Bekijk de zinnen van opdracht 4. Wat is waar? Kruis aan.
Q  De gewone zinnen beginnen met een doe-woord.
Q  De vragende zinnen beginnen met een doe-woord.
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