Hoe herken ik een werkwoord?
>> Werkwoorden zeggen wat iemand doet.
Bv. fietsen, lopen, koken, dansen ...
>> Werkwoorden zeggen wat er gebeurt.
Bv. sneeuwen, waaien, hagelen, regenen ...

Is slapen ook geen
werkwoord, juf?

>> Werkwoorden zeggen wat iemand is of wordt.
Bv. zijn, worden, lijken, blijven ...
>> Werkwoorden kunnen veranderen in de zin.
Ze geven aan of iets nu gebeurt of vroeger gebeurde.
Bv. Ik loop naar school.
Ik liep naar school.
>> In een zin kunnen meerdere werkwoorden staan.
Bv. De jongen heeft zijn boek vergeten.

1

Kleur in elke zin:
BLAUW

het werkwoord.

1 Karim lust niet graag wortelen.
2 Mama kookt ze nochtans heel goed.
3 Hij verstopt ze elke keer onder zijn bed.
4 Dat is erg vies.
5 Mama wordt er boos van.

2

Vul aan met een werkwoord.
1 Brent mag elke dag
2 Elke wil graag

.
.

3 Een prinses moet goed kunnen
4 Een ridder mag niet

.
.
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a Vul de tekst aan.
b Onderstreep de werkwoorden in de zinnen.

Mijn buur is

. Later wordt hij

lievelingsdier is

4

. Zijn lievelingseten is

Vul het werkwoord aan. Kies uit:
droomt – durft – eet – regent – springt – wordt – zingt

1 Ines
2
3 Elise

5

ervan om zangeres te worden.
Pieter op de trampoline?
een mandarijntje.

4 Buiten

het erg hard.

5 Peter

er droevig van.

Waaraan denk jij bij verhuizen? Vul de woordspin aan met vijf werkwoorden.

verhuizen
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. Zijn
.

6

Vul aan met het juiste werkwoord.
1 Veel kinderen doen het graag. Als je in een vijver valt, moet je het doen om niet te verdrinken.

2 Meestal doe je het ’s nachts. Soms doe je het over leuke dingen, soms over minder leuke dingen.

3 Het is heel belangrijk dat je dit doet om alles schoon te houden. Ook in de klas gebeurt het elke week.

4 Na het eten moet je dit doen. Vaak gebeurt het door een machine.

7

Schrijf een werkwoord dat rijmt op:
1 smakken
2 stomen
3 slagen
4 komen
5 spelen
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