
Mooi gekleurd

Dit kan ik al!
Ik kan persoonsvormen in de tegenwoordige tijd schrijven.
Ik kan persoonsvormen in de verleden tijd schrijven.

Deze les gaat over …

Alle kleuren van de regenboog

Lees de tekst.
Zoek samen met je buur alle werkwoorden in de tekst.
Omkring de werkwoorden.

Gisteren heeft het erg hard geregend.
De zon scheen ook tussen de regen door.
Wat verscheen er daar?
Het was een mooie regenboog.
Ik heb naar de pot goud gezocht,
maar heb hem niet gevonden.

Dan benoemde ik de kleuren maar: Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Indigo, Violet.
Heb je goed opgelet? 
Ik heb de kleuren met een hoofdletter en in een kleurtje gezet.
Ik plaats nu die letters na elkaar: ROGGBIV.
Als je dat woord goed onthoudt, 
kleur je nooit meer een regenboog fout!

Schrijf de werkwoorden in het goede vak.

persoonsvorm geen persoonsvorm
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Het voltooid deelwoord

• is een werkwoord in de zin dat geen persoonsvorm is;
• komt meestal samen met het werkwoord hebben of zijn voor;
• begint vaak met ver-, be- of ge-;
• schrijf je volgens de gebruikelijke spellingregels.

Aan de slag!

Omkringd en gekleurd

Omkring de werkwoorden in elke zin.
Markeer het werkwoord dat geen persoonsvorm is.
Kleur de strategie die je gebruikt om die werkwoordsvorm juist te kunnen schrijven.

1 Ik heb gisteren een regenboog gezien.

 verlengingsregel – verdubbelen – verenkelen – hoorwoord – weetwoord 

2 Mijn ouders zijn op zakenreis vertrokken.

 verlengingsregel – verdubbelen – verenkelen – hoorwoord – weetwoord 

3 De hond heeft mijn bal kapotgebeten.

 verlengingsregel – verdubbelen – verenkelen – hoorwoord – weetwoord 

4 Mijn oma is naar een zorgcentrum verhuisd.

 verlengingsregel – verdubbelen – verenkelen – hoorwoord – weetwoord 

Het verhaal is ingekleurd

Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

mengen Vandaag hebben we kleuren .

krijgen Door geel aan rood toe te voegen, hebben we oranje .

spuiten Met de nieuwe kleur heb ik de houten bank .

worden Het resultaat is verbluffend .

verwachten Dat had ik niet .

brengen De leerkracht heeft me een nieuwe opdracht .

schilderen Ik heb de blokkendozen meteen .

vertellen Thuis heb ik  dat het een leuke dag was.
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Lief dagboek …

Zet de zinnen in een andere tijd.
Gebruik een voltooid deelwoord.
Kijk naar het voorbeeld.

Voorbeeld:
Ik wandel door het park.
Ik heb door het park gewandeld.

Vandaag denk ik aan het bezoek van gisteren.
Het is een leuke dag.
Ik zie de mooie kleuren van het zorgcentrum.
Met de clown van het circus lach ik heel hard.
Leeuwen en tijgers brullen een melodie.
De mooie kleuren maken de sfeer bijzonder.
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Vandaag heb ik aan het bezoek van gisteren gedacht.

Het is een leuke dag geweest.

Ik heb de mooie kleuren van het zorgcentrum gezien.

Met de clown van het circus heb ik heel hard gelachen.

Leeuwen en tijgers hebben een melodie gebruld.

De mooie kleuren hebben de sfeer bijzonder gemaakt.



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde voltooide deelwoorden schrijven.

Knap gewerkt!

Noteer twee zinnen over je lievelingskleur.
Gebruik telkens een voltooid deelwoord.

Voorbeeld:
Ik heb mijn fiets hemelsblauw geschilderd.
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Flits!

Luister goed.
Schrijf de zinnen goed op.
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Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!
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eigen antwoord

De schilderwerken zijn vlot verlopen.

Vaklui hebben echt hard gewerkt.

De kleuren zijn passend bij elkaar gezocht.

De directeur vond dat ze knap werk hebben geleverd.


