Werkwoorden [1]

Woordbeno

emen

Naam:

Groep:

Kruis aan of het werkwoord is omcirkeld in de zin.
Zo niet, schrijf dan het werkwoord van die zin op.
goed
1. Mijn meester verft de muur met een kwast.
2. Ozzy filmt de gorilla’s in de dierentuin.
3. Yo en Josh spelen met de poppen.
4. Vanmiddag sneeuwt het niet meer.
5. Boet aait de kleinste hond.
6. Ik eet van de heerlijke taart.
7. De jongens voetballen op het grasveld.
8. De man zingt een beetje vals.
9. De hond rent snel naar de kat.











Gebruik bij het oefenen
de uitlegkaart over
werkwoorden

fout











Wat zijn de werkwoorden? Zet hier een zwart rondje om.
1. Mijn oma bakt altijd de lekkerste koeken.
2. We rijden morgen naar het Dolfinarium.
3. Kirsten smult van de heerlijke pizza met zalm.
4. De bakkers versieren alle gebakjes.
5. Koop jij kleding online?
6. Opa leest een oude brief uit de oorlog.
7. Mijn kleine neefje tekent een huis.
8. Loes roert met een lepel in de soep.
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