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Vul de woorden in de zinnen in.
Kies uit: persoonsvorm – onderwerp – werkwoorden – werkwoord – vorm – meervoud

Wie iets doet in een zin noem je het  onderwerp                                               .

Een  werkwoord                                           zegt wat het onderwerp doet.

In een zin staan één of meer  werkwoorden                                         .

Een onderwerp kan in het enkelvoud of in het  meervoud                                             staan.

Staat het onderwerp in het enkelvoud, dan staat ook de persoonsvorm in het  enkelvoud                                                .

De  vorm                                                       van een werkwoord kan veranderen als het onderwerp verandert.

Staat het onderwerp in het meervoud, dan staat ook de persoonsvorm in het  meervoud                                                .

Zet de persoonsvormen in het meervoud. 

enkelvoud: er is er maar één meervoud: er zijn er meer

Tara woont in India. Tara en Leela  wonen                                           in India.

Ze is 9 jaar oud. Tara en Leela  zijn                                                9 jaar oud.

Daar werkt ze in een T-shirtfabriek. Daar  werken                                          ze in een T-shirtfabriek.

Tara moet de losse draadjes afknippen. Ze  moeten                                         de losse draadjes afknippen.

Ze kan daarom niet naar school. Ze  kunnen                                          daarom niet naar school.

Wie doet er iets in de zinnen van opdracht 2? 
Zet daar een golflijn onder.
Zet een dubbele streep onder de persoonsvorm.
Doe dat bij de zinnen in het enkelvoud en ook bij de zinnen in het meervoud.
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Wat ga je doen?

Je oefent met het enkelvoud en het meervoud.
Je oefent met de persoonsvorm.
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Bestaat het onderwerp uit één ding of één persoon, dan staat het in het enkelvoud.
Bestaat het onderwerp uit meer dingen of personen, dan staat het in het meervoud.

Als je het onderwerp in het meervoud zet, verandert ook de persoonsvorm.

  Wij zijn vriendjes.
   Ik ben ook een vriendje.

 meervoud
    enkelvoud
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Bekijk de zinnen van opdracht 2. Wat is waar? Kruis aan.
Q  Het onderwerp van de zinnen in de eerste kolom is maar één persoon.
Q  Het onderwerp in de tweede kolom bestaat uit meer personen.
Q  Als het onderwerp verandert blijft de persoonsvorm hetzelfde. 
Q  De persoonsvorm van de zinnen in de eerste kolom staat in het enkelvoud.
Q  De persoonsvorm van de zinnen in de tweede kolom staat in het meervoud.

Zet de zinnen in het meervoud.
De eerste zin is voorgedaan.

a. Een fabrieksbaas in India laat graag kinderen voor zich werken.

Fabrieksbazen in India laten graag kinderen voor zich werken.

b. Weet je waarom?

Weten jullie waarom?

c. Een kind verdient heel weinig.

Kinderen verdienen heel weinig.

d. Bovendien is een kind in India heel gehoorzaam.

Bovendien zijn kinderen in India heel gehoorzaam.

e. En als een kind toch moppert?

En als kinderen toch mopperen?

f. Dan wordt hij gewoon ontslagen.

Dan worden ze gewoon ontslagen.

Zet bij de nieuwe zinnen in opdracht 5 een dubbele streep onder de persoonsvorm.
Zet een golflijn onder het onderwerp.

Maak de zin af.
Als de persoonsvorm verandert, verandert ook  het onderwerp                                      .      

Staan de zinnen in het enkel- of in het meervoud? Kruis aan. 
       
 enkelvoud meervoud
Stotteren is niet fijn. Q   Q  
Veel kinderen zouden de stotteraar wel willen helpen. Q   Q  
Maar ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Q   Q  
Luister vooral geduldig naar wat hij zegt. Q   Q  
En ga zelf vooral niet luider of langzamer praten. Q   Q  
Stotteraars krijgen vaak hulp van een logopediste. Q   Q  
Een logopediste is iemand die je spraak probeert te verbeteren. Q   Q  
Ze leert je bijvoorbeeld om je zenuwen de baas te blijven. Q   Q  
Zenuwachtige mensen stotteren vaak meer dan rustige mensen. Q   Q  
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