
Taal actief • instapkaarten taal verkennen • groep 5 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 13

taal verkennen | thema 4 | les 2

114

thema 4

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf het hele werkwoord op.

1 Ik kijk achter de geheime deur. 

 Doe het zo: ¡ kijken
2 De onderduiker glimlacht naar mij.
3 We fluisteren heel zacht.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het hele werkwoord op.

Doe het zo: ¡ snoepen
1 2

3 4

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat het hele werkwoord is. 
Je leert dat een werkwoord verschillende vormen heeft.

Dit moet je weten
Het hele werkwoord is nog niet gebruikt in een zin.
Het werkwoord in de wij-vorm heeft dezelfde vorm als 
het hele werkwoord. 

hele werkwoord: kruipen
wie-deel  werkwoord   vorm van het werkwoord
ik   kruip  ik-vorm
hij   kruipt  hij-vorm
wij  kruipen wij-vorm
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taal verkennen | thema 4 | les 4

116

thema 4

les 4

week 1

Eerst proberen
Schrijf het werkwoord op. Onderstreep de
tegenwoordige tijd en omcirkel de verleden tijd.

1 Ik verstop me op zolder.

 Doe het zo: ¡ verstop
2 Nu ken ik haar geheim.
3 We zagen soldaten.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf het goede werkwoord op. Schrijf erachter t.t. of v.t.

1 Vandaag vier / vierde ik mijn tiende verjaardag.

 Doe het zo: ¡ vier, t.t.
2  Mijn buurvrouw Nel viert / vierde haar tiende 

verjaardag in de oorlog.
3  Ik geef / gaf mijn gasten vandaag een groot 

stuk taart.
4  Mijn buurvrouw Nel geeft / gaf elke gast toen 

één koekje van havermout.
5 Die koekjes smaken / smaakten toen heerlijk.
6 Nu smult / smulde ze van mijn verjaardagstaart.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat tegenwoordige tijd is en je leert wat 
verleden tijd is.

Dit moet je weten
Een zin in de tegenwoordige tijd (t.t.) vertelt wat 
nu gebeurt.
Een zin in de verleden tijd (v.t.) vertelt wat in het 
verleden gebeurde.
Aan het werkwoord in de zin kun je zien in 
welke tijd de zin staat.

t.t.: Vandaag spelen Jannie en ik verstoppertje.
v.t.: Gisteren speelden Jannie en ik verstoppertje.
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taal verkennen | thema 4 | les 7

122

thema 4

les 7

week 2

Eerst proberen
Schrijf de basisvorm van het gekleurde 
woord op.

1 Oom Henk kende wel honderd moppen.

 Doe het zo: ¡ mop
2 Ik zat in zijn snelle auto.
3 We gingen een dagje uit.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het gekleurde woord op. 
Schrijf de basisvorm erachter.

1 Herinner jij je ons laatste reisje nog?

 Doe het zo: ¡ reisje – reis
2 Ja, we gingen naar de bergen.
3 Herinner jij je de geuren nog?
4 Het rook naar uien.
5 Weet je nog in welk stadje we sliepen?
6 Nee, plaatsen verdwijnen snel uit mijn geheugen.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de basisvorm is van 
verkleinwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke 
naamwoorden en zelfstandige naamwoorden.

Dit moet je weten
Mijn zusje leest oude boeken. 

Afgeleide vorm Basisvorm 
zusje    zus (zonder -je, -tje, -pje 

of -etje)
oude  oud (zonder -e) 
boeken  boek (enkelvoud)
leest  lezen (het hele werkwoord)
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taal verkennen | thema 4 | les 9

124

thema 4

les 9

week 2

Eerst proberen
Schrijf het voorzetsel op dat past in de zin.

Kies uit:   in       aan        voor     

     op      tijdens  

1 … het ongeluk was alles goed … het hoofd van oom Henk.

 Doe het zo: ¡ Voor, in 

2 … mijn bezoek op zaterdag zit ik vaak met hem … de tafel.
3 … zijn ogen blinken tranen als ik na de maaltijd weer … mijn fiets spring.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het voorzetsel op dat past in de zin. 
Kijk goed naar de afbeelding.

Kies uit:   voor      boven      naast      uit  

1 Aan de muur … mijn bed hangt een foto.

 Doe het zo: ¡ boven
2 Op de foto staan mijn opa en oma … elkaar.
3 … hen zit een kleine jongen op de grond.
4 … zijn benen ligt een grote voetbal.
5 De jongen is mijn vader … een ver verleden.
6 … het slapen knipoog ik altijd even naar hem.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert voorzetsels gebruiken in een zin.

Dit moet je weten
Voorzetsels geven aan waar of wanneer 
iets gebeurt: onder de kast, voor het 
huis, na het ontbijt, in de pauze.
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