Sterke werkwoorden

Spelling

Naam:

Groep:

Oefening 1: Schrijf het voltooid deelwoord op.
1. melken
2. stelen
3. eten
4. bewijzen
5. kruipen
6. spreken
7. zwijgen
8. spuiten
9. denken
10. ruiken
11. schrikken
12. rijden
13. blazen
14. schieten
15. verzinnen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. duiken
17. slaan
18. zwemmen
19. vangen
20. gaan
21. beginnen
22. schrijven
23. verdwijnen
24. nemen
25. grijpen
26. kopen
27. meten
28. genezen
29. steken
30. roepen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oefening 2: Kleur de werkwoorden.
• Kleur de voltooid deelwoorden groen.
• Kleur de hulpwerkwoorden blauw.
1. Vincent heeft drie stukken taart gegeten.
2. De patiënt is genezen van die vervelende ziekte.
3. Mijn broertje was gestoken door een wesp.
4. De jager heeft een konijn gevangen.
5. Marjolein is naar Amerika gevlogen.
6. De zon heeft de hele dag geschenen.
7. Jessy had de hele dag in het spannende boek gelezen.
8. Hij was zijn sleutels alweer vergeten.
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Antwoorden
Oefening 1: Kleur de werkwoorden.
1. melken

gemolken

11. schrikken

geschrokken

21. beginnen

begonnen

2. stelen

gestolen

12. rijden

gereden

22. schrijven

geschreven

3. eten

gegeten

13. blazen

geblazen

23. verdwijnen verdwenen

4. bewijzen

bewezen

14. schieten

geschoten

24. nemen

genomen

5. kruipen

gekropen

15. verzinnen

verzonnen

25. grijpen

gegrepen

6. spreken

gesproken

16. duiken

gedoken

26. kopen

gekocht

7. zwijgen

gezwegen

17. slaan

geslagen

27. meten

gemeten

8. spuiten

gespoten

18. zwemmen gezwommen

28. genezen

genezen

9. denken

gedacht

19. vangen

gevangen

29. steken

gestoken

10. ruiken

geroken

20. gaan

gegaan

30. roepen

geroepen

Oefening 2: Kleur de werkwoorden.
1. Vincent heeft drie stukken taart gegeten.
2. De patiënt is genezen van die vervelende ziekte.
3. Mijn broertje was gestoken door een wesp.
4. De jager heeft een konijn gevangen.
5. Marjolein is naar Amerika gevlogen.
6. De zon heeft de hele dag geschenen.
7. Jessy had de hele dag in het spannende boek gelezen.
8. Hij was zijn sleutels alweer vergeten.
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