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Aan de slag
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 in beel
d

extra

Kleur alle werkwoorden in de zinnen geel.

a. Op school wordt een rommelmarkt gehouden.
b. De rommelmarkt is voor de slachtoffers van de aardbeving.
c. Je kunt ook verschillende spelletjes doen.
d. Op het plein staan veel kraampjes. 
e. Daar kun je eten kopen.
f. In andere kraampjes kun je je haar laten vlechten of je laten schminken.
g. Veel ouders helpen mee.

In welke zinnen staat meer dan één werkwoord?

Schrijf de letters van die zinnen op.   a, c, e, f

Maak de zinnen uit opdracht 1 vragend.

a.  Wordt op school een rommelmarkt gehouden?

b.  Is de rommelmarkt voor de slachtoffers van de aardbeving?

c.  Kun je ook verschillende spelletjes doen?

d.  Staan op het plein veel kraampjes? 

e.  Kun je daar eten kopen?

f.  Kun je in andere kraampjes je haar laten vlechten of je laten schminken?

g.  Helpen veel ouders mee?

Onderstreep in de zinnen in opdracht 2 het eerste woord.

Hoe noem je het onderstreepte woord? de persoonsvorm

Maak af. In een vraagzin staat de persoonsvorm                           altijd vooraan.

Ik zie 
er niet 

uit. Je ziet er 
heel anders 

uit met 
deze hoed 

op.

Jullie zien 
er allebei 

prachtig uit!
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Wat ga je doen?

Je oefent met de persoonsvorm.
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De persoonsvorm is een vorm van het werkwoord. Soms staan er meer  
werkwoorden in de zin. Eén werkwoord is dan de persoonsvorm. Deze  
verandert als ‘wie het doet’  
verandert.
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Kleur in opdracht 1 ‘Wie het doet’. 

Onderstreep in opdracht 1 de persoonsvormen.

Maak de zin af.

In opdracht 1 staat ‘Wie het doet’ overal naast de persoonsvorm                             .

Maak de zinnen af.

a. Linda en ik lopen langs de kramen.
b. Linda loopt langs de kramen. 

In zin a. is ‘Wie het doet’ Linda en ik                                     .

In zin a. is de persoonsvorm lopen                                               .

In zin b. is ‘Wie het doet’ Linda                                               .

In zin b. is de persoonsvorm loopt                                               .

Als ‘Wie het doet’ verandert, verandert ook de persoonsvorm                            . 

Vul eerst de goede vorm van het werkwoord zijn in.
Beantwoord daarna de vragen.

Ik ben                                     vandaag naar de rommelmarkt gegaan.

Hij is                                        vandaag naar de rommelmarkt gegaan.

Wij zijn                                     vandaag naar de rommelmarkt gegaan.

Ik was                                        gisteren naar de rommelmarkt gegaan.

De persoonsvorm                           verandert als ‘Wie het doet’ verandert.

De persoonsvorm                           verandert ook als vandaag verandert in gisteren. 

Schrijf twee zinnen op die met ik beginnen.
Schrijf daaronder dezelfde zinnen op. Maar nu verander je ik in wij.
Bijvoorbeeld:
1. Ik ga in de zomer naar Frankrijk.

2. Ik heb veel zin om op vakantie te gaan.

1. Wij gaan in de zomer naar Frankrijk.

2. Wij hebben veel zin om op vakantie te gaan.

Het werkwoord dat naast ik en wij staat is de persoonsvorm                            .

Als ik verandert in wij verandert ook de persoonsvorm                            .
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