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Werkwoorden

doel  Ik kan doe-woorden herkennen en geven. 
 Ik weet dat doe-woorden zich aanpassen aan de persoon of personen die erbij horen. 

   
vissen   eten
Ik vis.   Ze eten.
Hij vist.

doe-woorden = werkwoorden = wat je kunt doen
Doe-woorden of werkwoorden kunnen gebruikt worden voor 1 persoon of voor 
 verschillende personen.
Ik kan vissen.
Ze kunnen eten.

1  Doe!

Doe de volgende opdracht eerst zelf. Vervolgens doet de leerkracht  
dezelfde opdracht.
•  Neem een schaar. Wat doe je? Ik …
•  Neem een schaar. Wat doet de leerkracht? Hij of zij …
•  Vul aan: Wij … een schaar.
Hoor je een verschil? Ik neem – hij of zij neemt – wij nemen. 

Doe hetzelfde voor: 
•  Buig door je benen. Wat doe je? Ik …
•  Buig door je benen. Wat doet de leerkracht? Hij of zij …
•  Vul aan: Wij … door de benen.
Hoor je een verschil? Ik buig – hij of zij buigt – wij buigen. 

Waarom zijn dit doe-woorden? Een ander woord hiervoor is werkwoorden. 
Ze laten ons iets doen of laten ons werken! 
Laat de leerkracht even voor jou werken en geef hem/haar 2 opdrachten met 
een werkwoord. 
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2 	Welke	woorden	zijn	werkwoorden	(=	doe-woorden)?	Omkring	ze.

3 	Welk	woord	is	het	werkwoord	(=	doe-woord)	in	de	zin?	Kleur	het.	

Mijn buurman werkt vandaag in de tuin.

Hoe laat vertrekt de bus? 

Loop 3 rondjes rond het plein!

In de zomer ontbijten wij graag buiten.

De haai zwemt diep in de zee.

Mijn grote zus kijkt elke avond naar die serie op tv. 

klimtoren

glijden

boom eten

wijzen
verstoppen

draaien

klimmen

hond

draaimolen
wenen

mama

glijbaan

schommelen

bos

werkt

vertrekt

Loop

ontbijten

zwemt

kijkt
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4 	 •	Lees	de	tekst.

	 •	Vul	telkens	een	passend	werkwoord	(=	doe-woord)	in.	

Emiel  samen met zijn vriendin Kato op het 
mountainbike-terrein. 
‘  eens wat ik allemaal kan!’  
Emiel trots. ‘Ik kan zelfs van die trap  .’ 
‘Wow!’  Kato. ‘Dat wil ik ook  .’
‘Het lukt je vast,’ moedigt Emiel haar aan.
‘Wacht,’ zegt Kato. ‘Ik  eerst mijn schoenen uit.’
‘Je schoenen uit? Waarom?’
‘Ik  van mijn ma niet met mijn schoenen op 
de trap.’

©  Uit: Lees je slim - Wat ik het liefste doe II, Moniek Vermeulen, De Eenhoorn 2016

Hoe is het gegaan? 

oefent

Kijk roept

afrijden

roept proberen

doe

mag

meerdere oplossingen mogelijk




