Naam: ………………………………………………

Datum: ……………

Vul de correcte vorm van het werkwoord in.
1.

Toen ik viel, kon ik mijn been niet meer (bewegen) …………………………

2.

Hij (klimmen) ……………………….. in die hoge boom.

3.

Gisteren (helpen) ………………….. ik mijn moeder met de afwas.

4.

Ik (krijgen) ………………………. voor mijn verjaardag een MP3-speler.

5.

Dankzij de tips van de juf (winnen) …………….. ik de schrijfwedstrijd.

6.

De boer (melken) …………………….... alle koeien.

7.

Toen ik tien jaar was, (wegen) ………………………… ik amper 30 kilo.

8.

Ik (worden) ……………………… woedend toen ik het nieuws hoorde.

9.

Mama (roepen) ……………….………. mij om te komen eten.

10. Toen ik die ruzie hoorde, (sluipen) …………………… ik naar mijn kamer.
11. (steken) ………………………..…… jij de school in brand?
12. De vrouw was bang en (sluiten) ……..…………………. vlug de deur.
13. Mijn broer (trekken) ……………………….. al het haar van mijn pop uit.
14. Ik heb echt van het concert (genieten) …………..………..……….
15. Hij (nemen) ……………………. een frisse duik in het water.
16. Vorige woensdag (vechten) …………………………. mijn broer op school.
17. Ik zei dat ik hem nooit meer (willen) ……………………………… zien.
18. Moeder (bakken) …………………………. een taart voor mijn verjaardag.
19. Heb je die brief (vouwen) ………………………………..?
20. De boot (zinken) ………………….…… naar de bodem van de zee.
21. De bel ging toen ik in bad (zitten) …………………………..
22. Hij (vergeten) ……………….………….. om mij te komen ophalen.
23. (zien) ……………………….. je hoe hij over die plank struikelde?
24. Ze (brengen) ………………………….. het slachtoffer naar het ziekenhuis.
25. Hij (vertrekken) ………………..……. onmiddellijk na het slechte nieuws.

Naam: ………………………………………………

Datum: ……………

Zet alle zinnen in de verleden tijd.
1. Ik vecht vaak met mijn broer.
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Mijn mama moet de afwas doen.
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Waarom kies jij altijd zijn kant?
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Marnik spuit Lode helemaal nat met de tuinslang.
……………………………………………………………………………………………………………………………
5. Lennert schrikt zich een bult.
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Sluit jij de deur als je buitengaat?
……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Vraag jij de borstel aan de juffrouw?
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Mama wast mijn kleine broer in bad.
……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Wat vind jij van die film?
……………………………………………………………………………………………………………………………
10. Ik koop vaak snoep in de supermarkt.
……………………………………………………………………………………………………………………………

