
planten – werkwoordspelling 1.2.

Doel: Ik kan de persoonsvorm correct vervoegen in de t.t. en v.t. 
Ik kan het voltooid deelwoord goed opschrijven..

naam

1. De bloemen van gras noem je pluimpjes en aartjes.

2. Om de meeste weilanden zie je sloten.

3. Een acaciaboom groeit op de Savanne.

4. Een plantengordel is een deel van de aarde.

5. Tropische regenwouden zijn dichte bossen bij de evenaar. 

Zet een dubbele lijn onder de persoonsvorm en een stippellijn onder het onderwerp.2.

1. Gras --------------------------------- in de zomer. 

2. Een klavertje vier --------------------------------- geluk.

3. Heide --------------------------------- op arme grond.

4. De hond --------------------------------- de schapen bij elkaar.

5. De schapen --------------------------------- de hele dag buiten op de heide.

6. --------------------------------- jij net een paardenbloem uit? Dan mag je een wens doen!

7. De koeien --------------------------------- in de wei.

8. De bladeren --------------------------------- vast aan de boom.

9. De gasten --------------------------------- de wespen weg met kruidnagel.

10. Mijn tante --------------------------------- tomatenzaadjes haar moestuin.

11. De zaadjes van het gras worden door de wind ---------------------------------.

12. De boom heeft water uit de grond ---------------------------------.

13. Wow! Deze struik is wel 4 meter hoog ---------------------------------.

14. Heb je de lekkere geur van deze bloem al ---------------------------------.

15. De dokter heeft met behulp van planten de cliënt weer beter ---------------------------------

bloeien

brengen

groeien

houden

lopen

blazen

grazen

zitten

lokken

strooien

verspreiden

zuigen

worden

ruiken

maken

Schrijf de zinnen in de tegenwoordige tijd.1.

Schrijf de zinnen in de verleden tijd.

Schrijf de zinnen in het voltooid deelwoord. 



planten – werkwoordspelling 1.2.
naam

1. De bloemen van gras noem je pluimpjes en aartjes.

2. Om de meeste weilanden zie je sloten.

3. Een acaciaboom groeit op de Savanne.

4. Een plantengordel is een deel van de aarde.

5. Tropische regenwouden zijn dichte bossen bij de evenaar. 

Zet een dubbele lijn onder de persoonsvorm en een stippellijn onder het onderwerp.2.

1. Gras bloeit in de zomer. 

2. Een klavertje vier brengt geluk.

3. Heide groeit op arme grond.

4. De hond houdt de schapen bij elkaar.

5. De schapen lopen de hele dag buiten op de heide.

6. Blies jij net een paardenbloem uit? Dan mag je een wens doen!

7. De koeien graasden in de wei.

8. De bladeren zaten vast aan de boom.

9. De gasten lokten de wespen weg met kruidnagel.

10. Mijn tante strooide tomatenzaadjes haar moestuin.

11. De zaadjes van het gras worden door de wind verspreid.

12. De boom heeft water uit de grond gezogen.

13. Wow! Deze struik is wel 4 meter hoog geworden.

14. Heb je de lekkere geur van deze bloem al geroken.

15. De dokter heeft met behulp van planten de cliënt weer beter gemaakt.

bloeien

brengen

groeien

houden

lopen

blazen

grazen

zitten

lokken

strooien

verspreiden

zuigen

worden

ruiken

maken

Schrijf de zinnen in de tegenwoordige tijd.1.

Schrijf de zinnen in de verleden tijd.

Schrijf de zinnen in het voltooid deelwoord. 

Doel: Ik kan de persoonsvorm correct vervoegen in de t.t. en v.t. 
Ik kan het voltooid deelwoord goed opschrijven..
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veel plezier met het document!

Ik zou het leuk vinden als je mijn instagram en/of 
website bij anderen aanraadt! 
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