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Kruis aan: tegenwoordige tijd (t.t.) of verleden tijd (v.t.)?
Omkring de woorden die je dat tonen.

Vossen zijn terug in Vlaanderen.

^Vrpegei) kwamen vossen overal in onze

streken voor.

(Lang geleden) leefden hier ook wolven en beren.

CNu) komen vossen weer overal voor.

We letten maar beter goed op onze kippen.

tt.

^

y

x

v.t.

^

x

Vul de passende persoonsvorm aan.

t.t.

loopt-liep

v.f.

zingt-zong

t.t.

dans-danste

v.t.

verliest-verloor

t.t.

schrijf-schreef

t.t.

brandde-brandt

Juffrouw llse het snelst.

Het schoolkoor

ders.

7/rr\^ voor de ou-^
Ik lL£2414- elke donderdag in de

balletzaal.

Gisteren {^^lA^o-m zus haar wedstrijd.

jij ook met een speciale

pen?

Het kampvuur _ ïf^ta/ruiA. rustig op.
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datum
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Vul aan met een rijmwoord.

Kies uit: wolk, schapen, wind, wolf, lucht.

Al dat volk zat achter een dikke __u.

De mus vlucht hoog in de ÜLCA

Irandere ^Beerders leren

Het kind loopt snel in de ufi^.

Jillem |oefkens|oeste _Bï2^

Markeer de beginrijmen in het groen.

Vul aan met een eindrijm.

droom

kalm

zeven

AH>rrm.

7^AAD

L̂4A^f7-

brand fvj^ï^

list ^f^f.

dier hA^^ï.

Vul aan met een beginrijm. Kijk ook in je woordenboek.

Mieke Maartens mooie /TLATL L̂fi4'L

Peters prachtige rmj^nJL^TL

De dikke, dansende /LOAYU^A

De lieve, lachende L^rLg,^rs^

(L^CW. lyruyLdCfu. i ^n. 2 CWK. ££^\A oM/n.

naam

datum
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Markeer het onderwerp groen en het gezegde blauw.

Onderstreep de persoonsvorm dubbel

l/ vangen / graag / de grootste snoek.

l/ kopen / daarvoor / de beste vislijnen.

[/ zwemmen / in helder en gezond water.

l/ durven / kleine snoekjes / oppeuzelen.

Onderstreep alle woorden van de werkwoordgroep enkel en

de persoonsvorm dubbel.

In de weide / is / een dikke kikker / weggesprongen.

Een reiger / heeft / dat / met zijn scherpe ogen / gezien.

Zo een hapje / wil / hij / wel / eten.

De kikker / kan / vlug / in een diepe sloot / duiken.

ns^am

datum ^
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Schrap de zinsdelen die niet noodzakelijk zijn voor de boodschap
van de zin.

De kleuters / dansten / de hele voormiddag / op de speelplaats.

De rozen / worden / elk jaar / gesnoeid.

Wie / haalt / de leesboeken / uit do bockcnkaQt?

In do grot / vond / de ontdekkingsreiziger / een geheime koffer.

De gekke professor / kreeg / een ereteken / in do fooobïaol.

Vul het onderwerp en de persoonsvorm aan met meer zinsdelen.

Markeer de zinsdelen die noodzakelijk zijn voor de boodschap.
Je mag je alfabeestje raadplegen.

De tuinier wiedt

1^^>^T}A£AAV1^0^r}Aj^AlAA\.i-

Jantje brak £^L££L

Ik maak

'U^J^e.

Els geeft

m^
naam

datum

. i£ t-UA. Cri m.
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' k

die Keure

Orden de woorden in het schema.

Brugge, de, hoge, burcht, verdiende, het, gebouw, hebben,
ouderwetse, houten, Jens, Gentstraat, vuurtoren, een

lidwoord

^
u.

JC^TL

werkwoord

zelfstandig
naamwoord

€üeAH)UW

bijvoeglijk
naamwoord

eigennaam

Kies uit 1 een woord dat past bij de omschrijving.

een onzijdig zelfstandig naamwoord

een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

een werkwoord in de verleden tijd

een eigennaam van een persoon

een eigennaam van een plaats 2,

naam

datum
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-t-iir?

'W.V.'Ï.'^A
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Baken de zinsdelen af met een schuine streep.
Kleur het onderwerp groen en het gezegde blauw en onderstreep
de persoonsvorm dubbel.

^.

fiure

LL

eh aa Ide/g i ste re n/zij n derde overwinning.

fetopte/sierlijk/een strafschop.

De hele wedstrijd lanc/zongen fclubliederen.

(maakte/na een een-tweetje/een doelpunt.

^s/een echte meisjessport.

Maak een zin met de eigennaam of het verwijswoord als
onderwerp en met het werkwoord als persoonsvorm.

ik- schrijven

?. ^i-^ïyyAA^ ^^n. ï^un^jjp. lf^Aj^{. rLaja^i^ J-A^I^A^C

Joke - wenen

È>^ tl^PjP^Ï^ÏjP. IHAA\^Ï. d^! /I^fj; myry^ï^n.

wij - zwemmen

ïAij^rrvmjK^rL UTL fLeA. ïAD^mAt^LdL.

CL^tTTl l£
ü

naam

datum

.Ae/n/i Ad/fT. .&M-&/m^e^m/T. )
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