
Werkwoorden

• zijn woorden die zeggen wat iemand doet, wat er gebeurt. 
• Voor een werkwoord kun je ‘ik kan’ (‘het kan’) zetten.

    
 fietsen springen lezen sneeuwen
 Ik kan fietsen. Ik kan springen. Ik kan lezen.     Het kan sneeuwen.

Let op: dit zijn ook werkwoorden, maar je kunt ze niet doen: zijn, worden.

• Een werkwoord kan in een zin een andere vorm krijgen.
 Voorbeelden: 

 

enkelvoud
stam (ik-vorm)

enkelvoud
stam + t

meervoud
infinitief

drinken ik drink jij drinkt p drink jij? wij drinken

slapen ik slaap hij slaapt jullie slapen

Werkwoorden in een zin herkennen

■■ Omkring het werkwoord in elke zin.

De wind waait door de bomen.

Onder het afdak wachten twee juffen.

Dat boek over Boris lees ik ook vaak!

De dief overvalt de oude vrouw!

Maité valt van de schommel.

De politie loopt achter de boef!
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Het verhaal

■■ Lees de zinnen.
■■ Verbind de zinnen met het juiste werkwoord.

Stien … naar het verhaal.   luistert
  luisteren

Ze … zachtjes onder haar deken.   kruipt
  kruipen
 
Fien en Bas … het verhaal niet.   hoort
  horen

Hij … de hele tijd.   praat
  praten

De juf … heel goed vertellen!   kan
  kunnen

Het juiste werkwoord omkringen

■■ Omkring het werkwoord dat in de zin past.

1 Gisteren liept – liepen de kinderen langs de kant van het water.

2 Het nieuws vertelt – vertellen ons wat er in de wereld gebeurde.

3 Kan – Kunnen we morgen met drie gaan zwemmen?

4 De film begint – beginnen nu nog niet!

5 De agent zwaait – zwaaien naar de oude dame.

6 De brandweermannen is – zijn helden in het vuur.

7 Gelukkig viert – vieren we vandaag mijn verjaardag!

8 Hij plaatst – plaatsen de foto’s bij het bericht.

9 De leerlingen verrast – verrassen de juf.

10 Mijn vriendin bewaart – bewaren mijn geheim.
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