Persoonsvorm: verander het onderwerp [1]

Naam:

Zinsontled

ing

Groep:

Verander het onderwerp van aantal. Schrijf de nieuwe zin op.
Zet daarna een zwarte streep onder de persoonsvorm.
1. Ik roep mijn zus.

Gebruik bij het oefenen
de uitlegkaart over
de persoonsvorm

2. Wij stampen op de trap.

3. Zij heeft mij een ijsje gegeven.

4. Ik vertel een verhaal aan de juf.

5. De mannen voetballen elke week.

6. Job en Joris fietsen elke dag naar school.

7. Jij vindt een mooie schelp op het strand.

8. De auto’s zijn verkeerd geparkeerd.

9. De kat klimt in het gordijn.

10. Gisteren boekten we een vakantie naar Italië.
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ANTWOORDENBLAD
Persoonsvorm: verander het onderwerp [1]

Zinsontled

ing

Verander het onderwerp van aantal. Schrijf de nieuwe zin op.
Zet daarna een zwarte streep onder de persoonsvorm.
1. Ik roep mijn zus.

Gebruik bij het oefenen
de uitlegkaart over
de persoonsvorm

Wij roepen mijn zus.
2. Wij stampen op de trap.

Ik stamp op de trap
3. Zij heeft mij een ijsje gegeven.

Iris en Jolijn hebben mij een ijsje gegeven.
4. Ik vertel een verhaal aan de juf.

Wij vertellen een verhaal aan de juf.
5. De mannen voetballen elke week.

De jongen voetbalt elke week.
6. Job en Joris fietsen elke dag naar school.

Sem fietst elke dag naar school.
7. Jij vindt een mooie schelp op het strand.

Wij vinden een mooie schelp op het strand.
8. De auto’s zijn verkeerd geparkeerd.

De auto is verkeerd geparkeerd.
9. De kat klimt in het gordijn.

De katten klimmen in het gordijn.
10. Gisteren boekten we een vakantie naar Italië.

Gisteren boekte ik een vakantie naar Italië.
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