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Werkwoorden met v en z

1  Vul de juiste persoonsvorm in. 

✂

✂

2  Vul telkens de drie persoonsvormen in.

infi nitief:
blijven

infi nitief:
lezen

infi nitief:
kiezen

infi nitief:
leven

persoonsvormen: persoonsvormen: persoonsvormen: persoonsvormen:

ik  ik  ik  ik  

hij  hij  hij  hij  

wij  wij  wij  wij  

3  De infinitief is gegeven. Vul de juiste persoonsvorm in. 

blijven Ik           wel even wachten.

schrijven Hij           alles op in zijn schrift.

reizen De agent           met de trein naar Spanje.

wijzen Ik           naar die kale man.

blazen Wij           de kaarsjes uit.

durven Zij           dat toch niet te doen.

Ik (lezen)       een verhaal over een slimme hond.

Die hond (graven)       een diep gat in de grond.

Daardoor (vinden)       de kinderen een grote schat.

Straks (schrijven)       ik nóg een verhaal, over een 

slimme kat.
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4  Maak met de woorden goede zinnen.
Begin met het vetgedrukte woord. Let ook op hoofdletters en leestekens.

niets over zeggen dit ik geheim beloof te .

 

jullie jullie schrijven dat brief zullen beloven die ?

 

met schrijft inkt hij onzichtbare .

 

ZzS_KM4.indb   47 4/04/14   10:19



✂

48

Zie zo Spelling
blok 4 | Oefenen en remediëren 

Dit blad hoort bij Zie zo Spelling, leerjaar 4, blok 4 © Uitgeverij Zwijsen BE 2014

gevoel

De leeuwen hebben een nieuwe kooi gekregen.
Bij warm weer liggen ze de hele dag in de schaduw.
Als het gaat regenen of sneeuwen, gaan ze binnen rusten.
Die leeuwen hebben maar een lui leventje, vind ik.

Woorden met eeuw, ieuw en uw

1  Omcirkel de vijf woorden met eeuw, ieuw en uw.

2  Waar hoor je /eew/, /ieuw/ en /uuw/? Schrijf eeuw, ieuw of uw onder de afbeeldingen.

3  Maak de woorden af met eeuw, ieuw of uw. Schrijf ze daarna helemaal op.

Daarom hoef je nog niet zo te schr  en!  

Er mogen geen vlekken op je n  e jurk komen.  

Plotseling zaten we middenin een sn  bui.  

Bij warm weer zoek je vaak een plek in de schad  .  

Papa schuurt de r  e planken.  

4  Geheimschrift. Vind je het woord?

geuewi  

wenueem  

wsineu  

neeuensw  

newueik  

enwueerhcs  

✂

✂
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5  Bedenk telkens twee rijmwoorden. 

uw:                   

ieuw:                  

eeuw:                  
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Werkwoorden in de verleden tijd

1  Omcirkel alle persoonsvormen in de verleden tijd (vt).

✂

2  Vul voor elk werkwoord de twee persoonsvormen in de verleden tijd in.

infi nitief:
lachen

infi nitief:
praten

infi nitief:
durven

infi nitief:
antwoorden

persoonsvormen: persoonsvormen: persoonsvormen: persoonsvormen:

ik  ik  ik  ik  

hij  jij  hij  jij  

✂

3  Maak de persoonsvormen af. 
In de zinnen links gebruik je de tegenwoordige tijd en 
rechts schrijf je de verleden tijd.

blijven  Ik          wel even wachten.  ik   

schrijven Hij          alles op in zijn schrift. hij  

reizen De agent         met de trein naar Spanje. de agent  

lachen Ik          naar die kale man. ik  

lopen Wij          vijf kilometer. wij  

durven Zij          dat toch niet te doen. zij  

 wel even wachten.  ik 

De grootste aap zwaaide heen en weer aan een hand.
De kleine apen speelden tikkertje. Ze slingerden van tak naar tak.
Eén aap pakte een banaan van een andere aap af. Die pikte dat niet.
Hij achtervolgde de dief razendsnel. Hij eiste zijn banaan terug.
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4  Maak goede zinnen met de woorden. Begin met het vetgedrukte woord. 
Let ook op hoofdletters en leestekens.
Schrijf de zin dan opnieuw, met de persoonvorm in de verleden tijd.

stoppen onze mond koek wij de in lekkere .

 

 

op moeilijke die jij vraag over antwoord WO I ?

 

 

vogels blijven vogelkooien de in de .
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Woorden met aai, ooi en oei

1  Omcirkel de zeven woorden met aai, ooi en oei.

✂

2  Schrijf onder elke afbeelding een woord met aai, ooi of oei.

✂

Wat een lawaai!
Vader is het gras aan het maaien.
Moeder is de haag aan het snoeien.
Broer en ik stoeien in de hooiberg.
Het was een mooie maar ook een vermoeiende dag.

3  Maak de woorden af met aai, ooi of oei. Schrijf de woorden daarna op.

De sneeuw zal smelten, want het gaat d  en.          

Het zout moeten we op het voetpad str  .        

Wat een law  ! De sirenes l  en!                

De verliefde k  en st  en in de wei.                

Dat heb ik nog n  t gezien!        

✂

gl        vl       m       kn       

5  Bedenk drie rijmwoorden. 

aai:                            

ooi:                           

oei:                           
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Samenstellingen

1  Omcirkel de zes samenstellingen.

✂

✂

✂

2  Van welke woorden zijn de samenstellingen gemaakt? 

nachtdier ➜           +          

vuurrood ➜           +          

lichtgroen ➜           +          

doorrijden ➜           +          

3  Maak de woorden af. Schrijf de samenstellingen nog eens op.

Ik beet op mijn lip en werd vuu  ood.  

Woedend verliet ik de zaal en liet mijn fees  neus achter.  

Waarom zei niemand me dat de rit  luiting van mijn jurk stuk was?  

Ik bedekte mijn rug met een grote han  oek,  

en nam de nach  rein huiswaarts.  

4  Schrijf drie samenstellingen op. Het eerste stukje eindigt op d of t.

   

Thalina en Pim trouwen op zaterdag achttien januari.
Thalina is moslima en draagt een hoofddoek.
Het is een echte feestdag!
Met slagroomtaart en veel meer lekkers. 
Na het feest gaan ze naar huis maar dan… de huissleutels zijn zoek! Wat nu?Na het feest gaan ze naar huis maar dan… de huissleutels zijn zoek! Wat nu?

5  Bedenk twee zinnen. In iedere zin staat een woord van de week.

 

 

✂
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