Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
werkwoord

tegenwoordige tijd

verleden tijd

voltooide tijd

vliegen

ik vlieg

ik vloog

ik heb gevlogen

lopen

jij ______________________

jij ______________________

jij ______________________

zitten

hij _____________________

hij _____________________

hij _____________________

lezen

ik ______________________

ik ______________________

ik ______________________

zoeken

jij ______________________

jij ______________________

jij ______________________

geven

hij ______________________

hij ______________________

hij ______________________

schrijven

jij _______________________

jij _______________________

jij _______________________
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Antwoorden

werkwoord

Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
tegenwoordige tijd

verleden tijd

voltooide tijd

vliegen

ik vlieg

ik vloog

ik heb gevlogen

lopen

jij loopt

jij liep

jij hebt gelopen

zitten

hij zit

hij zat

hij heeft gezeten

lezen

ik lees

ik las

ik heb gelezen

zoeken

jij zoekt

jij zocht

jij hebt gezocht

geven

hij geeft

hij gaf

hij heeft gegeven

schrijven

jij schrijft

jij schreef

jij hebt geschreven
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Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

dragen (t.t)
voelen (t.t)
trekken (t.t)
vliegen (t.t)
roeren (t.t)
lopen (t.t)
spelen (t.t)
hebben (t.t)
begroeten (t.t)
denken (t.t)
zenden (t.t)
poetsen (t.t)
eten (t.t)
vinden (t.t)

Linda ____________________een mooie trui.
__________________ jij je wel lekker?
Wij __________________ons terug uit het team.
Jort ___________________morgen naar Spanje.
Jij __________________ieder kwartier in de pan.
Lieke _____________________in de regen.
_____________________ jij ook graag buiten?
Hij ______________ de griep.
Jij __________________ iedere ochtend jouw vriendin.
Susan ________________ aan haar oma.
Hij ___________________ jou een mooie brief.
Chris ____________________ de koperen kan.
______________________ jij vanavond met ons mee?
Puck _______________ tennissen erg leuk.
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Antwoorden

Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!

Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

dragen (t.t)
voelen (t.t)
trekken (t.t)
vliegen (t.t)
roeren (t.)
lopen (t.t)
spelen (t.t)
hebben (t.t)
begroeten (t.t)
denken (t.t)
zenden (t.t)
poetsen (t.t)
eten (t.t)
vinden (t.t)

Linda draagt een mooie trui.
Voel jij je wel lekker?
Wij trekken ons terug uit het team.
Jort vliegt morgen naar Spanje.
Jij roert ieder kwartier in de pan.
Lieke loopt in de regen.
Speel jij ook graag buiten?
Hij heeft de griep.
Jij begroet iedere ochtend jouw vriendin.
Susan denkt aan haar oma.
Hij zendt jou een mooie brief.
Chris poetst de koperen kan.
Eet jij vanavond met ons mee?
Puck vindt tennissen erg leuk.
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Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

kiezen (t.t.)
werken (t.t)
schrijven (t.t)
gaan (t.t)
vinden (t.t)
kloppen (t.t)
zitten (t.t)
kopen (t.t)
landen (t.t)
beleven (t.t)

1. Julia __________________voor het buitenspelen.
2. Joran ________________ in de supermarkt.
3. Leo _________ verhaal over het schoolreisje.
4. Linde ______________morgen op vakantie.
5. Sam ________zwemmen leuk.
6. Gijs _______________ op de deur.
7. Wij __________________ rechtop.
8. Jullie ________________ straks een ijsje.
9. De piloot ______________ op het veld.
10. Susan _________________ grote avonturen.
Zoek de woorden in de woordzoeker.
Alle overgebleven letters vormen een woord.
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Antwoorden

Hoofd aan en.... gaan!

Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

kiezen (t.t.)
werken (t.t)
schrijven (t.t)
gaan (t.t)
vinden (t.t)
kloppen (t.t)
zitten (t.t)
kopen (t.t)
landen (t.t)
beleven (t.t)

1. Julia kiest voor het buitenspelen.
2. Joran werkt in de supermarkt.
3. Leo schrijft verhaal over het schoolreisje.
4. Linde gaat morgen op vakantie.
5. Sam vindt zwemmen leuk.
6. Gijs klopt op de deur.
7. Wij zitten rechtop.
8. Jullie kopen straks een ijsje.
9. De piloot landt op het veld.
10. Susan beleeft grote avonturen.
Zoek de woorden in de woordzoeker.
Alle overgebleven letters vormen een woord.

werkwoorden
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Antwoorden

Hoofd aan en.... gaan!
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Antwoorden

Hoofd aan en.... gaan!
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Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

lachen (v.t)
fietsen (v.t)
bereiden (v.t)
wachten (v.t)
vissen (v.t)
spelen (v.t)
bedanken (v.t)
antwoorden (v.t)
pakken (v.t)
zetten(v.t)
tikken (v.t)
verbeteren (v.t)
starten (v.t)
voeren (v.t)

Linda ____________________hard om de grap.
__________________ jij vorige week naar de stad?
Wij __________________ons voor op de toets.
Jort ___________________ op zijn moeder.
Jij __________________iedere week wel drie keer.
Lieke _____________________in de regen.
_____________________ jij je oma wel?
Hij ______________ op mijn mail.
Jij __________________ een appel en wat drinken.
Susan ________________ haar fiets op slot.
Hij ___________________ op jouw schouder.
Chris ____________________ zijn foutjes.
______________________ jij gisteravond om half acht?
Puck _______________ gisteravond de duiven .
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Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

lachen (v.t)
fietsen (v.t)
bereiden (v.t)
wachten (v.t)
vissen (v.t)
spelen (v.t)
bedanken (v.t)
antwoorden (v.t)
pakken (v.t)
zetten(v.t)
tikken (v.t)
verbeteren (v.t)
starten (v.t)
voeren (v.t)

Linda lachte hard om de grap.
Fietste jij vorige week naar de stad?
Wij bereidden ons voor op de toets.
Jort wachtte op zijn moeder.
Jij viste iedere week wel drie keer.
Lieke speelde in de regen.
Bedankte jij je oma wel?
Hij antwoordde zijn moeder keurig.
Jij pakte een appel en wat drinken.
Susan zette haar fiets op slot.
Wij tikten op jouw schouder.
Chris verbeterde zijn foutjes.
Startte jij gisteravond om half acht?
Puck en ik voerden gisteravond de duiven .
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Werkwoordspelling

Vul de schema's in.

Hoofd aan en.... gaan!
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Vul de schema's in.

Antwoorden

Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!

raad

raadde

bak

bakte

raadt

raadde

bakt

bakte

raden

raadden

bakken

bakten

geraden

lach

lachte

lacht

lachte

lachen

lachten
gelachen

gebakken

help

hielp

helpt

hielp

helpen

hielpen
geholpen
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Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
Kruiswoordpuzzel
Schrijf de verleden tijd op.
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Antwoorden

Hoofd aan en.... gaan!

Kruiswoordpuzzel
Schrijf de verleden tijd op.
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Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
werkwoord

tegenwoordige tijd

verleden tijd

voltooide tijd

horen

ik hoor

ik hoorde

ik heb gehoord

vinden

jij ______________________

jij ______________________

jij ______________________

steken

hij _____________________

hij _____________________

hij _____________________

binden

ik ______________________

ik ______________________

ik ______________________

proberen

jij ______________________

jij ______________________

jij ______________________

noemen

hij ______________________

hij ______________________

hij ______________________

redden

jij _______________________

jij _______________________

jij _______________________
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Antwoorden
werkwoord

Hoofd aan en.... gaan!
tegenwoordige tijd

verleden tijd

voltooide tijd

horen

ik hoor

ik hoorde

ik heb gehoord

vinden

jij vindt

jij vond

jij hebt gevonden

steken

hij steekt

hij stak

hij heeft gestoken

binden

ik bind

ik bond

ik heb gebonden

proberen

jij probeert

jij probeerde

jij hebt geprobeerd

noemen

hij noemt

hij noemde

hij heeft genoemd

redden

jij redt

jij redde

jij hebt gered
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Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

dragen (v.t)
voelen (v.t)
trekken (v.t)
vliegen (v.t)
roeren (v.t)
lopen (v.t)
spelen (v.t)
hebben (v.t)
begroeten (v.t)
denken (v.t)
zenden (v.t)
poetsen (v.t)
eten (v.t)
vinden (v.t)

Linda ____________________een mooie trui.
__________________ jij je wel lekker?
Wij __________________ons terug uit het team.
Jort ___________________morgen naar Spanje.
Jij __________________ieder kwartier in de pan.
Lieke _____________________in de regen.
_____________________ jij ook graag buiten?
Hij ______________ de griep.
Jij __________________ iedere ochtend jouw vriendin.
Susan ________________ aan haar oma.
Hij ___________________ jou een mooie brief.
Chris ____________________ de koperen kan.
______________________ jij vanavond met ons mee?
Puck _______________ tennissen erg leuk.
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Werkwoordspelling

Antwoorden

Hoofd aan en.... gaan!

Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

dragen (v.t)
voelen (v.t)
trekken (v.t)
vliegen (v.t)
roeren (v.t)
lopen (v.t)
spelen (v.t)
hebben (v.t)
begroeten (v.t)
denken (v.t)
zenden (v.t)
poetsen (v.t)
eten (v.t)
vinden (v.t)

Linda droeg een mooie trui.
Voelde jij je wel lekker?
Wij trokken ons terug uit het team.
Jort vloog morgen naar Spanje.
Jij roerde ieder kwartier in de pan.
Lieke liep in de regen.
Speelde jij ook graag buiten?
Hij had de griep.
Jij begroette iedere ochtend jouw vriendin.
Susan dacht aan haar oma.
Hij zond jou een mooie brief.
Chris poetste de koperen kan.
At jij gisteren spinazie?
Puck vond tennissen erg leuk.
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Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

dragen (v.d)
voelen (v.t)
trekken (v.t)
vliegen (v.t)
roeren (v.t)
lopen (v.t)
spelen (v.t)
hebben (v.t)
begroeten (v.t)
denken (v.t)
zenden (v.t)
poetsen (v.t)
eten (v.t)
vinden (v.t)

Linda heeft een mooie trui_______________.
Hebben jullie al aan de verwarming __________________?
Wij aan het touw _________________.
Jort is vanmorgen naar Spanje ____________________.
Jij hebt ieder kwartier in de pan___________________.
Lieke heeft in de regen_____________________.
Heb jij ook lekker buiten ___________________?
Hij heeft de griep __________________.
Jij hebt iedere ochtend jouw vriendin __________________.
Susan heeft aan haar oma _____________________.
Hij heeft jou een mooie brief ___________________.
Chris heeft de koperen kan _____________________.
Heb jij gisteren spinazie _____________________?
Puck heeft het tennissen erg leuk _____________________.
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Werkwoordspelling

Hoofd aan en.... gaan!
Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

dragen (v.d)
voelen (v.t)
trekken (v.t)
vliegen (v.t)
roeren (v.t)
lopen (v.t)
spelen (v.t)
hebben (v.t)
begroeten (v.t)
denken (v.t)
zenden (v.t)
poetsen (v.t)
eten (v.t)
vinden (v.t)

Linda heeft een mooie trui gedragen.
Hebben jullie al aan de verwarming gevoeld?
Wij aan het touw getrokken.
Jort is vanmorgen naar Spanje gevlogen.
Jij hebt ieder kwartier in de pan geroerd.
Lieke heeft in de regen gelopen.
Heb jij ook lekker buiten gespeeld?
Hij heeft de griep gehad.
Jij hebt iedere ochtend jouw vriendin begroet.
Susan heeft aan haar oma gedacht.
Hij heeft jou een mooie brief gezonden.
Chris heeft de koperen kan gepoetst.
Heb jij gisteren spinazie gegeten?
Puck heeft het tennissen erg leuk gevonden.
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Hoofd aan en.... gaan!
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Hoofd aan en.... gaan!
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