
Wat komt er tevoorschijn?
line art: tovertekening

Evi en Jop lachen
We hebben gezwommen
De meisjes zongen
De vliegtuigen landden
Er is gefeest
Ik dans
Zij hebben getennist
De dieven stelen
Ik liep
De oma’s treuzelen
Yenthe gooit

De kikkers kwaken
Ik keek
De soldaten vechten
Ik las
Ik zweette
De jongens logen 
Ik blies
Ik pakte
Ravi en Finn riepen
Ik gaf
Ik stopte

Ik ben verbrand
De kinderen fietsten
Tess en Mees werden
De auto’s stopten
Wij hebben gesport
Ik bakte
De bejaarden vergaten
De ouders waarschuwden
Ik kijk
We zijn gekwetst
De vaders barbecueden 

Lotte schrijft
Ik teken
De spekjes brandden
De lama spuugt
De mensen juichen
Ik sliep
De juffen straffen
Messi scoort
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Legenda:
ik-vorm t.t.

Los eerst alle sommen op, volg de route en kijk dan of jouw tekening klopt. Begin bij de groene stip. De eerste stap krijg je cadeau als voorbeeld! 
Het cijfer in het vakje staat gelijk aan het aantal stappen die je zet. De route begint bovenaan bij rij 1. 
Heb je een rijtje opgelost? Ga dan verder met de eerste van de volgende rij om de route te vervolgen.

hij-vorm t.t

wij-vorm t.t.
ik-vorm v.t. sterk

ik-vorm v.t. zwak

wij-vorm v.t. sterk

wij-vorm v.t. zwak
voltooid deelwoord
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uitleg werkvorm

Hoe werkt het:
Los eerst alle vragen op voordat je de route gaat maken (en jezelf kan controleren).  
Zo zie je bijvoorbeeld staan:
Weet jij of het onderwerp ik, hij of wij is? In welke tijd staat de zin? En is het werkwoord zwak of sterk?
Dit voorbeeld staat in de wij-vorm en in de tegenwoordige tijd.

Kijk nu in de legenda. Welke richting van de pijl hoort bij de wij-vorm en in de tegenwoordige tijd? 

Bij dit voorbeeld moet je dus naar beneden. 
Het cijfer in het vakje staat gelijk aan het aantal stappen die je zet.
In dit voorbeeld ga je dus 1 vakje naar beneden. Vul het zo in:
Staat er een 2? Dan volg je de route voor 2 vakjes. 

Wat oefen je?
★ Je oefent met het herkennen van het onderwerp
★ Je herkent de tijd
★ Je weet het verschil tussen zwakke en sterke werkwoorden



Bedankt voor het downloaden!

veel plezier met het document!

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