
Heb ik gedroomd?

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

Deze les gaat over …

Juist verbinden

Bekijk de gekleurde werkwoordsvorm.
Verbind met de juiste vorm.

Ik heb een mooi gedicht geschreven.   tegenwoordige tijd

Ik schreef het voor mijn juf. 

De juf leest mijn tekst.   verleden tijd

Plots tovert ze een glimlach op haar gezicht. 

Vond ze mijn tekst mooi?   voltooid deelwoord

Ze heeft me bedankt voor de mooie woorden. 

Aan de slag!

Alles op een rijtje

Schrijf bij elke infinitief de gevraagde werkwoordsvormen.

infinitief tegenwoordige tijd verleden tijd voltooid deelwoord
ik heb/ik ben …

bezoeken ik  wij   

vertellen jij  hij   

zwemmen hij  jij   

schilderen ik  ik   

zitten jij  wij   

schrijven hij  hij   

rijden jij  wij   
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Zou juf verliefd zijn?

Vul de gevraagde vorm van het werkwoord in.

ontmoeten (v.t.) Vorige week  wij een kunstenaar.

wonen (t.t.) De man  nog niet zo lang in ons dorp.

bouwen (v.d.) Hij heeft net een nieuw atelier .

mogen (v.t.) Wij  bij hem op bezoek gaan.

geven (v.d.) Hij heeft ons een boeiende rondleiding .

tekenen (v.t.) Hij  een portret van onze juf.

kleuren (v.t.) Nadien  hij het portret in.

blozen (v.d.) Juf  toen ze het resultaat zag.

krijgen (v.d.) Ze heeft het portret mee naar huis .

hangen (t.t.) Het kunstwerk  nu op in onze klas.

bewonderen (t.t.) Juf  het elke dag.

worden (t.t.) Ze  er echt gelukkig van.

denken (t.t.) Ik  dat juf verliefd is op die man.

Teletijdmachine

Schrijf de zinnen in de andere tijd.
Tegenwoordige tijd wordt verleden tijd en omgekeerd.

1 Opa hield niet van kleurrijke schilderijen.

 

 

2 De schilder morst verf op de grond.

 

 

3 Oma bezocht in Madrid een museum.

 

 

4 De kunstenaar ontmoet zijn collega op restaurant.

 

 

5 Joshua reed met de trein naar Antwerpen.
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Opa houdt niet van kleurrijke schilderijen.

De schilder morste verf op de grond.

Oma bezoekt in Madrid een museum.

De kunstenaar ontmoette zijn collega op restaurant.

Joshua rijdt met de trein naar Antwerpen.



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van persoonsvormen in de tegenwoordige en de verleden tijd.

• Ik herhaalde het schrijven van voltooide deelwoorden.

Kunstenaar met woorden

Gebruik de gevraagde vorm van het werkwoord in een zin.
Schrijf de zinnen op.

antwoorden (t.t.)  

  

snijden (v.d.)  

  

rusten (v.t.)  

  

knippen (v.d.)  

  

Flits!

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

Zinnen zijn eigen antwoord.

gesneden

rustte, rustten

De kleuter heeft een stukje van zijn haar geknipt.

De directeur beantwoordde de brief.

Vertelt de kunstenaar de waarheid?

Hij heeft mij dat beloofd.

geknipt


