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Beantwoord de vragen.

a. Hoe noem je een doe-woord ook wel? 

b. Streep door. Werkwoorden zeggen wat iemand doet / is.

c. Zelfstandige naamwoorden zijn namen van , , .  

d. Voor een zelfstandig naamwoord kun je de woorden ,                                 en 

                                    zetten. 

Vul in de zinnen een werkwoord in.

a.                                         jij in een stad of in een dorp?

b.                                           er in jouw woonplaats veel sportclubs?

c.                                           jij lid van een sportclub?

d. Of                                         jij liever muziek?

e.                                             jij vaak naar een park of een bos? 

f.  In mijn woonplaats                                        er een bioscoop gebouwd.

Kleur in opdracht 3 alle zelfstandige naamwoorden groen. 

Welke werkwoorden zie je?
Zet onder de eerste letter van ieder werkwoord een streepje.

wassen – rokken – eten – vorken – roepen – figuren – krijgen – worden 
– opstappen – beken – overdoen – raden – paarden – gaten – doen 

Als je de onderstreepte letters naast elkaar zet, lees je het woord: .
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Wat ga je doen?

Je oefent met werkwoorden en zelfstandige naamwoorden.

naam:

datum:
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Voor zelfstandige naamwoorden kun je de, het of een zetten.

rennen

  eten

Doe-woorden noemen we  
ook wel werkwoorden.
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 Ik ben een ding.

 Ik ben een dier.

 Ik ben een mens. Samen zijn wij 
zelfstandige 

naamwoorden.

 Ik ben een plant.
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Zet de zelfstandige naamwoorden in de goede rij.

groente – nest – klei – broodrooster – ijzer – kopje – muziek – handvat

de het

de het

de het

de het

Voor sommige woorden kan zowel de als het staan. 
Zet een kring om de vijf woorden waar je de én het voor kunt zetten.

aanrecht – gedachte - soort - koffiepot – deksel – matras – boerderij – vuilnis  

Welk zelfstandig naamwoord hoort erbij?

vangen -  de  werken -  het

verbazen -  de  beroven -  de

ruiken -  de  springen -  de

denken -  de  horen -  het  

schrijven -  het  bedriegen -  het

Je ziet hier verschillende vormen van een werkwoord.
Schrijf het werkwoord op dat erbij hoort.

liep – liepen – loop – gelopen 

dacht – dachten – denk – gedacht 

kwam – kwamen – kom – gekomen 

mocht – mochten – mag – gemogen  

kocht – kochten – koop – gekocht 

zou – zouden – zal  

wist – wisten – weet – geweten 

was – waren – ben – geweest 
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