
Lees deze zinnen met de juiste intonatie.

 Wil je mijn potlood teruggeven?
 Zijn de oren van een konijn zo lang als de oren van een haas?

 Hij zaagt me de oren van het hoofd.
 Ze zaagt een plank in drie stukken.

 Maai het gras!
 Rijd voorzichtig!

Plaats het juiste leesteken op het einde van de zinnen.

Geef die ring terug

Mag je fietsen op de snelweg

Ik lust geen spaghetti

In de winter schijnt de zon minder lang dan in de zomer

Blijf van mijn arm 

Kleur het meest passende leesteken.

Bijt 

Wanneer doof je de kaarsen 

Er hangt onweer in de lucht 

Geef die broek terug aan Sam 

In Brazilië dansen de mensen op de straat 

Kies je rood, zwart of geel 

Je leert nadenken over zinnen. (vraag 1)
Je leert wat zinnen zijn. Je weet dat er allerlei soorten zinnen bestaan. 
(vraag 1 en 2) 

Naam : 3 Datum: _______________ Nr. 30
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Lees deze zinnen. Wanneer gebeurde of gebeurt het? Omcirkel.

Bart Simpson smeert vandaag geen choco op zijn boterham. NU / TOEN

Bart Simpson smeerde gisteren geen choco op zijn boterham. NU / TOEN

Lisa vloekt elke dag minstens drie keer. NU / TOEN

Lisa vloekte vorig jaar minstens drie keer. NU / TOEN

Homer stapt naar de tandarts. NU / TOEN

Homer stapte naar de tandarts. NU / TOEN

Wat is de juiste vorm van het werkwoord? Schrap wat niet past.

Jari is / was vorig jaar de organisator van het kasteelfeest in het park.
Het feest wordt / werd volgend jaar opnieuw georganiseerd.
Het feest vindt / vond elk jaar plaats in de tuin van het kasteel.
Elke weekdag treden / traden twee Vlaamse groepen op.

Zet de werkwoorden om in de andere tijd. De tegenwoordige tijd (nu) wordt 
de verleden tijd (toen) en omgekeerd.

 Siska en Sofie   wonen   in een glazen huis.

 Siska en Sofie                                  in een glazen huis.

                                        Sam   in zijn slaap?

 Praatte   Sam   in zijn slaap?

 Danst   de burgemeester   vrolijk   mee?

                                        de burgemeester   vrolijk   mee? 

Je leert de tegenwoordige tijd en de verleden tijd juist gebruiken. 
(vraag 3)
Je leert werkwoorden omzetten van de tegenwoordige naar de 
verleden tijd en omgekeerd. (vraag 3)
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