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Hier oefen ik op:
■■ persoonsvormen in de verleden tijd schrijven.

Zo geregeld

■■ Vul de tabel aan.

infinitief verleden tijd enkelvoud verleden tijd meervoud

dromen ik we 

zwemmen ik we 

verkopen ik we 

rusten ik we 

vinden ik we 

redden ik we 

praten ik we 

eten ik we 

rijden ik we 

feesten ik we 
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droomde droomden

zwom zwommen

verkocht verkochten

rustte rustten

vond vonden

redde redden

praatte praatten

at aten

reed reden

feestte feestten
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Een sterke stam

■■ Kleur het vakje voor de werkwoorden die van klank veranderen.
■■ Noteer de stam van de werkwoorden die niet van klank veranderen.
■■ Vul de verleden tijd van het werkwoord in de zin in.

infinitief stam

 zoeken  Ik  naar het juiste antwoord.

 verbieden  De redder  om te lopen rond het zwembad.

 werken   We  de hele ochtend aan een kunstwerk.

 drinken  Mama  haar kopje thee leeg.

 verzetten  De winkelier  de vaas op de toonbank.

 ontmoeten  We  een bekende kok.

 rijden  De chauffeur  te snel.

 wachten  De meisjes  op de bus.

 kijken  Veel mensen  naar het vuurwerk.

 verdienen  Mijn broer  die beloning niet.

 slapen  Mijn grote zus  tot de middag.

Het hoofd erbij houden

■■ Schrijf de zin in de verleden tijd.

1 De trein passeert met hoge snelheid.

 

 

2 De jongen tast met zijn hand in de doos.

 

 

3 Samira denkt terug aan de mooie vakantie in Marokko.

 

 

2

zocht

verbood

werk werkten

dronk

verzet verzette

ontmoet ontmoetten

reed

wacht wachtten

keken

verdien verdiende

sliep

3

De trein passeerde met hoge snelheid.

De jongen tastte met zijn hand in de doos.

Samira dacht terug aan de mooie vakantie in Marokko.

Dit vindt de juf/de meester van mijn taak:  

 

 

 


