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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 juiste vorm van het werkwoord in.

werken Oma heeft de hele dag in de tuin .

luisteren Ik  naar het verhaal dat werd verteld.

wachten Vorige week  de jongens tevergeefs op de bus.

spelen De populaire band  volgende week in het Sportpaleis.

redden  je broer het wel op zijn studentenkot?

rijden De chauffeur is verkeerd .

landen Het vliegtuig  vorige nacht met een uur vertraging.

zwemmen We  tot het donker werd.

lachen De auteur  vriendelijk naar zijn fans.

Een beetje theorie

■■ Schrijf bij elke omschrijving het goede woord.
■■ Je zoekt woorden met th.

hiermee kun je de temperatuur meten 

gebouw waar je boeken kunt lenen en bekijken 

warme drank, gemaakt van muntblaadjes 

geen praktijk, dat wat je moet leren 

grote, katholieke kerk 

de manier waarop je iets doet 

hardloopwedstrijd van ongeveer 42 km 

winkel waar je medicijnen kunt kopen 

fles met extra dikke wand om dranken warm te houden 

gebouw waarin toneelvoorstellingen worden gehouden 

manier om iemand beter te maken 

toestel dat voor de gewenste temperatuur zorgt 
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Een kopje thee bij de tv

■■ Schrijf bij elke prent het goede woord.
■■ Je zoekt woorden met th of t.
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locomotief thermometer gitaar

televisie theezakje kathedraal

motor tractor thermos

Dit vindt de juf/de meester van mijn taak:  

 

 

 


