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Wat ga je doen?

ANTWOORDEN

Je oefent met naamwoorden, doe-woorden en verwijswoorden.
Uitleg

Naamwoorden hebben ook
verschillende vormen.

Doe-woorden kunnen
verschillende vormen hebben.

illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees
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Ik, jij, hij of zij, wij, jullie, zij kun je
in plaats van het naamwoord zetten.

loop – loopt – lopen
liep – liepen – gelopen

boom – bomen – boompje – boompjes

Aan de slag
1

2

Kijk naar het voorbeeld en vul in.
meer

kleiner

meer + kleiner

boom

bomen

boompje

boompjes

tafel

tafels

tafeltje

tafeltjes

kind

kinderen

kindje

kindjes

fornuis

fornuizen

fornuisje

fornuisjes

Schrijf in plaats van het naamwoord een verwijswoord.
Kijk goed naar het voorbeeld.
Hector is de leider van de groep.

		Hij is de leider van de groep.

De groep leeft in de prehistorie.			

Hij leeft in de prehistorie.

De mensen hebben geen vaste woonplaats.		

Zij hebben geen vaste woonplaats.

Hector en zijn mensen trekken rond.		 Ze trekken rond.
De vrouwen plukken vruchten en paddenstoelen.

Ze plukken vruchten en paddenstoelen.

De mannen jagen op wild.				Ze jagen op wild.
3

Kleur in de linkerrij van opdracht 2 de doe-woorden geel.
Kleur de naamwoorden groen.
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ANTWOORDEN
Aan de slag

4

De dikgedrukte woorden zijn vormen van een doe-woord.
Wat is het doe-woord waar ze bij horen?
Heel lang geleden waren er alleen wilde dieren.			

doe-woord

zijn

Daar jaagden de mensen op.						jagen
Op een dag vond een jongen een wolfje in het bos.			

vinden

Zijn moeder had hem verlaten.					hebben

5

De jongen nam het wolfje als speelkameraadje mee naar huis.

nemen

Zijn vader was het er eerst niet mee eens.				

zijn

Toch mocht het wolfje blijven.					

mogen

Het wolfje werd tam en hielp de mensen bij de jacht.		

worden

Toen wilden meer mensen een wolfje om hen te helpen.		

willen

Schrijf in plaats van het naamwoord een verwijswoord.
Kijk goed naar het voorbeeld.
Boas gaat met zijn ouders naar Den Haag.
Hij gaat met zijn ouders naar Den Haag.
Daar bezoekt Boas met zijn ouders en zijn zus de Gevangenpoort.
Daar bezoeken zij de Gevangenpoort.
Ik ben daar ook al eens met mijn ouders geweest.
Wij zijn daar ook al eens geweest.
De Gevangenpoort is in de middeleeuwen gebouwd.
Hij is in de middeleeuwen gebouwd.
In de Gevangenpoort zaten vroeger zware misdadigers.
In de Gevangenpoort zaten zij vroeger.
In 1882 is de Gevangenpoort een museum geworden.
In 1882 is het een museum geworden.

6

Zet in de zinnen van opdracht 5 een streep onder alle doe-woorden.
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