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Kleur de persoonsvormen geel en de andere werkwoorden groen.

a.  Ik heb het eiland Elba bezocht.
b.   Op dit eiland wordt Napoleon in het jaar 1815 gevangen gehouden.
c.   Hij zit niet in een cel.
d.   Maar hij mag in een mooie villa wonen.
e.   Hij krijgt alleen geen toestemming om het eiland te verlaten.
d.  De villa van Napoleon wordt later een museum.

Zet de zinnen van opdracht 1 in de verleden tijd.

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

d.  

Wat verandert er als je de zin in de verleden tijd zet?

Q  alle werkwoorden
Q  alleen de persoonsvorm
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Wat ga je doen?

Je oefent met de persoonsvorm.
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Alles wat nu gebeurt, noemen we de tegenwoordige tijd.
Alles wat al gebeurd is, noemen we de verleden tijd.
In de verleden tijd verandert er één werkwoord in de zin.
Dat is de persoonsvorm.

Uitleg

Wat zie je er mooi uit 
vandaag.

Gisteren zag ik er 
veel mooier uit.
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Zet de zinnen in de verleden tijd.

Ik ga met vakantie naar Italië.
    

    
Daar bezoek ik Venetië, de stad met de vele kanalen en gondels.
          

         
Venetië wordt gesticht in de tijd van de Romeinen.
             

             
Venetië bestaat uit vele eilanden.
             

             
Daar wonen vooral veel vissers.
         

         
Rijke kooplieden gaan er buitenhuizen bouwen.
                            

              
Tussen 800 en 1000 groeit Venetië uit tot een belangrijke handelsstad.
                                  

                                  
De handelslieden bouwen er prachtige huizen en paleizen.
                             

                             
Venetië krijgt een eigen bestuur.
             

             
Venetië wordt een van de mooiste steden van Italië. 
             

             
Onderstreep de persoonsvormen.

Kijk nog eens naar de zinnen van opdracht 4. Onderstreep de persoonsvormen  
van de zinnen die in de tegenwoordige tijd staan. Onderstreep ook de  
persoonsvormen van de zinnen die je in de verleden tijd gezet hebt.

Lees de uitleg nog eens en vul daarna in. 

De persoonsvorm is het woord dat                                 

als je de zin in                             zet.
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