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Tegenwoordige tijd | Verleden tijd

VOORBEREIDING
Lees de informatie over het werkwoord in hoofdstuk 3 van de
algemene handleiding en bekijk het instructieﬁlmpje van het
werkwoord.
Zet op het digibord:

Milan maakt een tekening.
Milan maakte een tekening.
Kim en haar moeder winkelen in Amersfoort.
Kim en haar moeder winkelden in Amersfoort.

OPFRISSEN
Ei-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord van de ei-plaat.
Laat de ei-rap horen of lees de rap voor. Pauzeer steeds bij een
ei-woord en wijs het aan op de ei-plaat. De kinderen noemen
het woord. Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.
Vraag welke ei-woorden de kinderen nog meer weten.
Categorieën
Lees de volgende rijtjes woorden voor. De kinderen steken
hun vinger op als ze het woord met een voorvoegsel horen.
– het begin - zij bukken
- zij bedelen
– wij vragen - zij vertellen - de verte
– gedaan
- zij gunnen
- zij groeien
– het beetje - de buﬀer
- ik bedoel
Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in
koor oefenen.
Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.
Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden. Een kind verwoordt de stappen. Schrijf tegelijkertijd met het verwoorden mee op het
digibord. De kinderen schrijven mee in hun schrift. Gebruik
geen alfabetnamen, maar klanknamen. De kinderen noemen
ook de andere categorie in het woord.
– wij bereiden. (Voorvoegsel. Klankgroep rei. Laatste klank ei.
Tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord zoals ik het
hoor. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.)
– het krulletje. (Verkleinwoord met -etje. Klankgroep u.
Laatste klank u. Korte klank. En dan schrijf ik de l dubbel.
Ik hoor twee keer /u/, maar ik schrijf de e.)
Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

Doel
• Herkennen van de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.

INSTRUCTIE
Vertel de kinderen dat ze vandaag oefenen met de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.
Tegenwoordige tijd. Het gebeurt nu.
Verleden tijd. Het gebeurde al eerder.
Lees de eerste twee zinnen op het bord voor en zeg dat de
eerste zin in de tegenwoordige tijd staat en de tweede zin in
de verleden tijd. Leg uit waaraan je dit kunt zien. Je ziet het
aan de persoonsvorm. Wat is de persoonsvorm in de eerste zin?
(maakt) Als je hier het woord nu bij denkt, dan weet je dat de
zin in de tegenwoordige tijd staat: Milan maakt nu een tekening. Tegenwoordige tijd.
Wat is de persoonsvorm in de tweede zin? (maakte)
Als je hier het woord gisteren bij denkt, dan weet je dat de zin
in de verleden tijd staat: Milan maakte gisteren een tekening.
Verleden tijd.
Onderstreep de persoonsvormen.
Daarna doen de kinderen hetzelfde bij de laatste twee zinnen.
Wat is de persoonsvorm in de derde zin? (winkelen)
Wat is de persoonsvorm in de vierde zin? (winkelden)
Onderstreep de persoonsvormen.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. Zet een
sterretje voor een samenstelling.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en
schrijven het op.
het poppetje, mini, het uitje, de korting, zij zegt,
sprankelend.
Zeg de zin één maal: In Madurodam keken we naar een
kleine wereld.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in
één keer op. Ze schrijven bij Madurodam en wereld het
nummer van de categorie erboven.
Zet een streep onder het werkwoord in de zin.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinderen om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de
categorie(ën) en de regel(s). Pas op dat de kinderen niet in
nummers praten, maar altijd in categorienamen en de regels.
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Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood

Materiaal leerkracht
• Categoriekaart (na komma-s-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Ei-plaat en ei-rap
• Woordenlijst

Woorden:
– het po 10 ppetje 11 . Verkleinwoord met -etje. Klankgroepenwoord. Klankgroep po. Laatste klank o. Korte klank. En dan
schrijf ik de p dubbel. Ik hoor twee keer de /u/, maar ik
schrijf de e.
– mi 13 ni 13 . Kilowoord. Ik hoor de /ie/, maar ik schrijf de i.
Kilowoord. Ik hoor de /ie/, maar ik schrijf de i.
– het uit 8 je 11 . Verkleinwoord. Grondwoord is uit. Dat is een
Langermaakwoord. Ik hoor een /t/ aan het eind, dus langer
maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven. Dan je erachter.
Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.
– de kor 10 ting 2 . Klankgroepenwoord. Klankgroep kor. Laatste klank r. Medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik
het hoor. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– zij zegt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– sprank 4 elend 8 . Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
Ik hoor twee keer de /u/, maar ik schrijf de e. Langermaakwoord. Ik hoor een /t/ aan het eind, dus langer maken.
Ik hoor of ik d of t moet schrijven.
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Zin: In Ma du ro dam keken we naar een kleine
we 10 reld 8 .
– Ma 10 du 10 ro 10 dam. Klankgroepenwoord. Klankgroep Maa.
Laatste klank aa. Lange klank. En dan neem ik een stukje
van de aa weg. Klankgroepenwoord. Klankgroep duu. Laatste klank uu. Lange klank. En dan neem ik een stukje van de
uu weg. Klankgroepenwoord. Klankgroep roo. Laatste klank
oo. Lange klank. En dan neem ik een stukje van de oo weg.
– we 10 reld 8 . Klankgroepenwoord. Klankgroep wee. Laatste
klank ee. Lange klank. En dan neem ik een stukje van de ee
weg. Langermaakwoord. Ik hoor een /t/ aan het eind, dus
langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven.
Woordsoorten/zinsdelen/leestekens:
Noem de persoonsvorm. (keken)
Staat de zin in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd?
(verleden tijd)
Noem het bijvoeglijk naamwoord. (kleine)
Welke woorden heb je met een hoofdletter geschreven?
(In, Madurodam)
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)
Observeer de kinderen. Met welke categorie(ën) hebben ze
nog problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen
en/of tijdens het zelfstandig werken op terug.
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OPDRACHT 1

Kleur het goede woord.

Vroeger babbelt | babbelde Henk niet veel.
Toen tekent | tekende hij liever in zijn schrift.
Nu praat | praatte Henk aan één stuk door.
Straks vertelt | vertelde hij over zijn kat.
En morgen kletst | kletste hij over zijn sport.
Hij maakt | maakte vroeger veel minder lawaai!

OPDRACHT 2 Maak de rij af.
Zet een rondje om de goede categorieën.
hij slingert

wij slingeren

hij jankt

wij janken

hij verfrist

wij verfrissen

hij mengt

wij mengen

hij winkelt

wij winkelen
wij beseffen

hij beseft

OPDRACHT 3

Ida gaat ’s

Vul het woord in.

woensdags

naar haar opa en oma.

Ze maakt daar een mooie tekening
Ze gebruikt twee kleurpotloden
Nu krijgt ze een klein slabbetje
Haar opa

OPDRACHT 4

.
.
om.

geeft haar een hapje.
Bedenk zinnen die over jouw school gaan.

Nu eigen antwoord

.

Straks

.

Morgen

.

Volgend jaar

.

60

ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de
oefeningen van deze week in het werkboek.

TIP

Spreek met collega’s af om de tegenwoor-

dige tijd en de verleden tijd regelmatig te
benoemen bij het lezen. Op deze manier
worden deze begrippen makkelijker
herkend.

Gebruik de begrippen tegenwoordige tijd en

verleden tijd ook bij andere vakken

wanneer mogelijkheden zich voordoen.
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