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Zet in de goede rij.

nu – eergisteren – aanstaande zondag – vorige week – in het verleden – 
straks – vanavond – in de middeleeuwen – drie jaar geleden – volgend jaar

Bedenk er in iedere rij nog twee bij.

tegenwoordige tijd verleden tijd

nu eergisteren

aanstaande zondag vorige week

straks in het verleden

vanavond in de middeleeuwen

volgend jaar drie jaar geleden
Bijvoorbeeld:
morgen vorig jaar

overmorgen vroeger  

Zet een kruisje voor de zinnen of zinsdelen die in de verleden tijd staan.

Q  Een van de beroemdste plekken in Rome is de Piazza Bocca della Verità.
Q  Hier bevindt zich een beroemd beeldhouwwerk.
Q  Het is een platte schijf in de vorm van een menselijk hoofd.
Q  Dit beeld werd al in de Romeinse oudheid gemaakt.
Q  Het was toen waarschijnlijk een stuk van een fontein.
Q  Het beeldhouwwerk wordt ook wel de ‘Mond van de waarheid’ genoemd.
Q  De kunstenaar maakte op de plaats van de mond een groot gat.
Q  Daarin kon je je hele hand steken.
Q  Over deze schijf werd een beroemd verhaal verteld.
Q  Bij iedereen die zijn hand in de mond stopte
Q  en daarbij een leugen vertelde
Q  werd de hand afgebeten.
Q  Voor de grap steken nu nog elk jaar duizenden toeristen hun hand in de mond.
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Wat ga je doen?

Je oefent met de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.
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Alles wat nu gebeurt, noemen we de tegenwoordige tijd.
Alles wat al gebeurd is, noemen we de verleden tijd.

Ramon ging naar Parijs. Ramon gaat naar Parijs.

gisteren vandaag
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Vul de goede vorm van het werkwoord in.

gaan     Vorig jaar gingen                               we op vakantie naar Toscane.  vt

zijn        Toscane  is                                        een landstreek in Italië.  tt

zijn Een van de mooiste steden in Toscane  is                                        Florence.  tt

zien Daar zie                                      je prachtige huizen en kerken.  tt

wonen Vroeger woonden                           er veel rijke kooplieden in deze stad.  vt

laten Zij lieten                                 mooie paleizen voor zichzelf bouwen.  vt

kunnen Die paleizen kun                                     je nu nog bewonderen.  tt

zijn  Ook zijn                                     er veel musea in Florence.  tt

hangen Daar hangen                              prachtige schilderijen.  tt

vinden In Toscane vind                                    je ook veel heuvels.  tt

zien Op deze heuvels zie                                      je veel wijngaarden en akkers.  tt 

Schrijf de goede letters op.

Welke zinnen in opdracht 3 staan in de tegenwoordige tijd? Schrijf daarachter de letters tt.
Welke zinnen in opdracht 3 staan in de verleden tijd? Schrijf daarachter de letters vt. 

Kleur de persoonsvormen geel.

 1.  Valerio gaat naar Pisa.
 2. Daar bezoekt hij natuurlijk de beroemde scheve toren.
 3. De toren is meer dan 700 jaar oud.
 4. De toren bouwt men op palen.
 5. Maar de grond is niet erg stevig.
 6. Daarom zakt een deel van de palen, al tijdens de bouw, in de grond.
 7. De toren komt hierdoor scheef te staan.
 8. In de loop van de jaren zakt de toren steeds schever.
 9. In 1964 besluit men hier iets aan te doen.
 10. Men maakt de ondergrond van de toren steviger.
 11. De toren komt daardoor iets rechter te staan.
 12. De kans op instorting wordt daarom veel kleiner.

Zet de persoonsvormen uit opdracht 5 in de verleden tijd.

 1.  ging 2.  bezocht 3.  was

 4.  bouwde 5.  was 6.  zakte

 7. kwam 8.  zakte 9.  besloot

 10.  maakte 11. kwam 12.  werd
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