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Vul de tabel in.

ik mijn vriendinnetje mijn ouders

lach lacht lachen

verlies 

zwemt 

lezen

drink 

Als het onderwerp verandert, verandert ook  .

Kleur de persoonsvorm geel. De andere werkwoorden groen.

Een trotse echtgenoot gaat naar een concert.
Zijn vrouw moet daar optreden.
De man zit stralend te luisteren.
Het concert is bijna afgelopen.
Hij vraagt aan zijn buurman:
‘Hebt u ook zo van het concert genoten?’ 
De man zegt:
‘Sorry, ik kon u niet verstaan.
Die zangeres stond veel te hard te schreeuwen.’

Een agent loopt langs een gracht.
Opeens ziet hij een man in het water liggen.
‘Help, help!’ roept de man.
‘Ik kan niet zwemmen.
Ik verdrink!’ 
Agent: ‘Maar goed ook want u mag hier helemaal niet zwemmen.
Ik zou u een bon hebben moeten geven.
Maar nu hoef ik u gelukkig niet te bekeuren.’
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Wat ga je doen?

Je oefent met de persoonsvorm.
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Soms staan er in een zin meer werkwoorden. Maar er kan maar één werkwoord de 
persoonsvorm zijn. Dat is het werkwoord dat verandert als het onderwerp verandert.

 Ik lach. Wij lachen.

De persoonsvorm verandert als het onderwerp verandert.
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In de zinnen is het onderwerp één mens, één dier of één ding.
Verander de onderwerpen. Maak er meer van.
Je merkt dan dat er ook nog een ander woord verandert.
De eerste zin is al voorgedaan.
 
De mensenhaai is de grootste roofvis.
Mensenhaaien zijn         de grootste roofvissen.

Hij is 9 meter lang en weegt 2500 kg.

                                              9 meter lang en wegen 2500 kg.

Hij eet vooral veel tonijn, makreel en zwaardvis.

                                            vooral veel tonijn, makreel en zwaardvis.

Maar hij lust ook wel een zeeleeuw of een dolfijn.

Maar                                           ook wel een zeeleeuw of een dolfijn.

De walvishaai is nog langer.

                         nog langer.

Dit dier is wel 15 meter lang. 

                                wel 15 meter lang.

De mens vindt de haai gevaarlijk.

de haai gevaarlijk.

De haai heeft wel eens surfers of kleine bootjes aangevallen.

wel eens surfers of kleine bootjes aangevallen.

Maar de mens is eerder gevaarlijk voor de haai.

Maar eerder gevaarlijk voor de haai.

In Azië staat de haai op het menu.

In Azië                                op het menu.

Een Aziaat eet graag haaienvinnensoep.

graag haaienvinnensoep.

Een visser probeert daarom haaien te vangen en te verkopen.

                             daarom haaien te vangen en te verkopen.

De haai dreigt daardoor uit te sterven.

daardoor uit te sterven.
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