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a Lees het gedicht.

Tien dingen naar keus die je kunt doen
met dingen uit je neus
Pak ze met een tangetje,
leg ze op hun zij.
Rol ze tot een slangetje,
gooi ze bij de klei.
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Kneed ze, boetseer ze,
wrijf ze glad.
Maak een vorm, een worm,
of sla ze plat.
Plet ze op een postzegel
en plak die op een kaart.
Smeer ze op een boterham
of druk ze in de taart.
Rol ze tot een bol,
een kogel, een raket.
Schiet ze op de kast,
op het tapijt of het parket.
Week ze tot een papje,
schmink ze op je vel.
Gebruik de rest
als nagellak of gel.
Bak ze, braad ze,
stoof ze in de pan.
Geef ze aan de hond,
of smul er zelf maar van.
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Of stop ze, wring ze, prop ze ...
(dat is misschien de beste keus)
terug in je neus.

Uit: Als de bomen straks gaan rijden, Frank Adam

b Kleur in elke alinea:
GEEL

twee werkwoorden.
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2

a Kleur in elke zin:
BLAUW
het werkwoord.
b Kruis aan of het nu gebeurt of vroeger.

Nu

Vroeger

1 Ik at twintig hamburgers.
2 Zij schaatst op een dak.
3 Abel en Marie staan op de hoogste berg.
4 Jullie vonden een echte schatkist.
5 Zij dansen om het gekst.
6 Timo en Jari werkten mee aan een talentenjacht.
7 Hij fietst over een touw in de lucht.
8 Ik telde tot honderdduizend.
9 Wij aaiden een tijger.
10 Zij klimmen in een heel hoge boom.
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Schrijf de zin alsof het vroeger gebeurde.
1 Ik loop door de straat.
2 Fatima kust haar knuffel op de wang.

Ik

 
Fatima

3 De honden blaffen luid.

De honden

4 Jullie leren een spel.

Jullie

5 Jij speelt met de bal.

Jij

6 Roos en Jonas gaan naar huis.
7 Tim zingt een lied.

door de straat.
haar knuffel op de wang.
luid.
een spel.
met de bal.

 
Roos en Jonas
Tim
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naar huis.
een lied.

