
Zet een streep onder het werkwoord
 

Jaap loopt op de stoep.
Hij ziet de poep niet.
Rita is op een feest.

Zij drinkt een glas wijn.
Tim pakt de fles.

Lies doet de rok in de was.
De fles is stuk.

Mirjam zit in de bus.
De dief pakt de tas.

De dief is weg.
Henk zoekt zijn bril.

De bril is op zijn neus.
De auto is stuk.

Abdu loopt naar huis.

Vul de goede vorm in van het werkwoord: Zijn
 

De kleinkinderen …………………….bij opa en oma.
Mo…………………………..een neef van Ali.

Ik ……………………...mijn bril kwijt.
Jullie…………………………..goede cursisten.

Sander en Nel………………………..mijn ouders.
U………………..heel vriendelijk.

……………………….jij de dochter van Kees?



Wat is goed? Zet een rondje om het goede antwoord.
 

a. Het hius
b. Het heus
c. Het huis

 
a. De mous
b. De muis
c. De meis

 
a. uit

b. oud
c. eud

 
a. De neus
b. De nuis
c. De nous

 
a. De vrauw
b. De vroow
c. De vrouw

Vul in:   tas – school – zit – begint – boek – potlood - pak
 

Ik………………….in de klas.
Ik …………….een papier, een ……………………..en een pen.

Een………………..en een map uit mijn ………………
 

Ja, ik leer het op………………………
Let op, de les…………………………………

 



Zet een streep onder het werkwoord
 

Jaap loopt op de stoep.
Ik ben vandaag ziek.

Wij zijn een grote familie.
De baby ligt in het bedje.

De opa is oud.
De kleinkinderen eten pizza.

Hij is mijn neef.
Mijn tante heeft geen kinderen.

U bent boos.

 
Vul de goede vorm in van het werkwoord:

Zijn
 

Henk……………..dom, want de bril is op zijn neus.
De schoen van Jaap………………….vies.

Rita en haar zoon ……………………op een feest.
De fles ………………stuk.

Abdu zegt:  “Ik…………………moe”.
De rok en de sok…………………..in de was.



Vul in:  wie (3x) – wat (3x) – waar (3x)
 

………………….heeft het huiswerk gemaakt?
…………………………is jouw naam?

…………………….heeft mijn telefoon gepakt?
………………………….is de school?

…………………………kom jij vandaan?
…………………………zeg jij?

………………………wil oefenen op de computer?
………………………voor dag is het vandaag

……………………….koop jij brood en groente?

Vul in: tante -zwager – schoonzus – oma -
kleinkind.

 
De moeder van een moeder is een …………………………….

De man van je zus is jouw………………………………………..
Het kind van jouw dochter is jouw…………………………………

De zus van je moeder is jouw………………………………….
De vrouw van je broer is jouw……………………………….



Koud
 

Klein
 

Het meisje
 

Ja
 

 

Zet een rondje om de woorden met een korte klank
 
 Bril   fiets   klos   wijn  

Kaas   bus   bal   kar
Trein   speen   krant   poep

Pet   brood   boek   dief

warm

 
Tegenstellingen


