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Thema 8 Spel gespo(r)t huistaak

Hier oefen ik op:
■■ werkwoordsvormen in de tegenwoordige en de verleden tijd schrijven;
■■ werkwoordsvormen schrijven die geen persoonsvormen zijn;
■■ woorden met t of th schrijven.

Even herhalen

■■ Vul in elke zin de gevraagde vorm van het werkwoord in.

werken (v.d.) Oma heeft de hele dag in de tuin .

luisteren (v.t.) Ik  naar het verhaal dat werd verteld.

wachten (v.t.) Vorige week  de jongens tevergeefs op de bus.

spelen (t.t.) De populaire band  volgende week in het Sportpaleis.

redden (t.t.)  je broer het wel op zijn studentenkot?

rijden (v.d.) De chauffeur is verkeerd .

landen (v.t.) Het vliegtuig  vorige nacht met een uur vertraging.

zwemmen (v.t.) We  tot het donker werd.

lachen (t.t.) De auteur  vriendelijk naar zijn fans.

Een beetje theorie

■■ Vul in elke zin het ontbrekende woord in.
■■ Kies woorden uit het kader.

thermosfles – bibliotheek – marathon – thermometer – theorie – methode –  
muntthee – apotheek – kathedraal – theater

Ik meet de temperatuur met de .

In de  ontleen ik leuke boeken.

Samira drinkt elke ochtend een kopje .

Mijn grote zus studeert de  voor haar examen.

We bezochten een beroemde  in Barcelona.

Volgens welke  los jij die oefeningen op?

Volgend jaar zou ik graag deelnemen aan de  van Berlijn.

In de  laat ik het recept van de dokter bereiden.

In de winter neem ik graag een  met soep mee naar school.

Volgend weekend ga ik naar een toneelopvoering kijken in het .
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Een kopje thee bij de tv

■■ Schrijf bij elke prent het goede woord.
■■ De woorden uit het kader kunnen helpen.
■■ Op de plaats van het vraagteken komt t of th.

?ermos – ?rac?or – ?ermome?er – ?elevisie – locomo?ief – ?eezakje – mo?or – ka?edraal – gi?aar
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Dit vindt de juf/de meester van mijn taak:  

 

 

 


