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Zoek de persoonsvorm door de zinnen vragend te maken.

Tipa is negen jaar. Is Tipa negen jaar?
       
Ze woont in India. 
               
Zes dagen in de week moet ze werken. 
                                            
Ze werkt een kledingfabriek. 
 
Ze werkt wel acht uur per dag. 
 
Ze moet lang achter elkaar in dezelfde houding zitten. 

                                                                   
Daardoor doet haar rug vaak zeer. 

Tipa kan niet naar school gaan. 
                                    
Ze kan ook bijna niet buiten spelen. 
                                   
Zet in de vraagzinnen van opdracht 1 een streep onder de werkwoorden.  
Zet een dubbele streep onder de persoonsvorm.

Welke zin is waar? Zet een kruisje.

Q   In de vraagzin staat de persoonsvorm nooit naast het onderwerp.
Q   In de vraagzin staat de persoonsvorm altijd vooraan in de zin.
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Wat ga je doen?

Je oefent met de persoonsvorm.
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Een persoonsvorm kun je op drie manieren vinden.
-  De persoonsvorm komt in de vraagzin vooraan.
-  De persoonsvorm verandert als het onderwerp verandert van één in meer.
-   De persoonsvorm verandert als je de zin in een andere tijd zet.

UitlegAisha komt bij me spelen.  Komt Aisha bij je spelen?

Ik ben blij.  Wij zijn blij.
Vandaag heb ik geluk.  Gisteren had ik geluk.
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Zoek de persoonsvorm door de zin in de verleden tijd te zetten.

Ferry koopt een T-shirt. Ferry kocht een T-shirt.

Het kost maar 4 euro. 

Ferry vindt dat goedkoop. 

Hij weet niets van de kledingfabriek in India. 

Hij weet ook niets van kinderarbeid. 

Zoek de persoonsvorm door de zinnen in het meervoud te zetten.

Gelukkig is er nu een wet. 

Gelukkig zijn er nu wetten.

Die wet verbiedt kinderarbeid. 

Maar helaas zie je soms toch nog kinderarbeid. 

De wet houdt dat niet helemaal tegen. 

Gelukkig controleert ook de winkel de producten op kinderarbeid. 

 

Zet in de zinnen van opdracht 4 en opdracht 5 een dubbele streep onder de persoonsvorm.

Zet een dubbele streep onder de persoonsvorm en een  enkele streep onder de andere werkwoorden.

Fred: ‘Ik ga een geit kopen.’

Hein: ‘Maar je woont op een flat.’

Fred: ‘Ik zet hem in de zomer op het balkon.’

Hein: ‘En wat doe je dan in de winter?’

Fred: ‘Dan mag hij in de kamer.’

Hein: ‘Dat stinkt toch vreselijk’.

Fred: ‘Daar moet de geit maar aan wennen.’

4

5

6

7

naam:

datum:

  © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 6 blok 4 les 7
blad

van 22


