th e m a 2
les 2

we ek 1

taal verkennen
Dit ga je leren
Je leert wat een werkwoord is.
Je leert hoe je een werkwoord in een zin
kunt vinden.

Eerst proberen
Schrijf het werkwoord op.
1 Robin reist met de trein.
Doe het zo:

¡ reist

2 Sander klimt op de bank.
3 De wind speelt met de oortjes van Knor.

Dit moet je weten
Een werkwoord zegt wat een mens, dier
of ding doet.
Jan valt op straat.
De bal rolt over het plein.

Heb je een fout?
Begin bij
Heb je alles goed?
Begin bij

1 Wat doen ze?
Vul de zin aan.
Kleur het werkwoord groen.
Kies uit:

Jelle
Boris

springt
vaart

zwemt
vist

1 Eva …
Doe het zo:
2
3
4
5
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Papa …
Boris …
Kiki …
Jelle …

Eva

ligt

¡ Eva vaart.
Kiki
Papa

24-10-11 8:43

2 Schrijf het werkwoord op.
1 We spelen bij een plas.
Doe het zo:

de roeispaan
Een stok waar je
mee kunt roeien.

¡ spelen

2
3
4
5

Ik roei met de roeispaan.
Papa vist de hele dag.
Hij vangt één vis.
‘Zielig!’ roept mama.

3 Welk werkwoord past in de twee zinnen?
1 Boris … in Jelle’s nek.
Doe het zo:

Jelle … van het zwemmen.

2
3
4
5

De roeispaan … in de boot.
Boris en Eva … de kant.
Kiki ... een broodje.
Jelle ... Eva uit de boot.

¡ hijgt

Kiki … in de zon.
We … de bestemming.
Mama ... Kiki in.
Papa ... de vis terug in het water.

4 Maak een verhaaltje van vier zinnen.
Kies uit de woorden ernaast.
de meisjes:
Doe het zo:
de wesp:
de zusjes:
ik:

drinken – eten – smullen

De meisjes eten koekjes.
zoemt – steekt – plaagt
rennen – springen – gillen
lach – kijk – wapper

Wat deed jij deze
les?
K ies drie werkwoo
rden:
luisteren – praten
– lachen – wachten
–
schrijven – denken
– lezen – leren
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