Werkwoordspelling
(maken- tt) 1. Ik.......altijd snel nieuwe vrienden op de camping.

(smelten- vd) 2. Oh nee, mijn ijsje is al helemaal.......

(drinken - vt) 3. Het was een warme dag daarom.........we heel veel
water.
(spelen vt ) 4. Wij..........de hele vakantie veel spelletjes.

(zijn - tt) 5. Wat .....het lekker weer vandaag.

(uitzoeken- tt )6. Ik ......mijn zomerkleding..........

(zijn- vd) 7. Ben jij al eens in Amerika.................?

(snorkelen- vd) 8.. Ik heb lekker in de zee.............

Werkwoordspelling
(vinden- vt) 9. De jongen.....een prachtige schelp.

(opblazen- vd) 10. Papa heeft de mooie strandbal..........

(bedenken- vt) 11. De man .......een lekkere nieuwe ijssmaak.

(fluiten - tt ) 12. Mijn zus ......een vrolijk deuntje.

(verliezen - vt) 13. Ik.......mijn armbandje in het water.

(vullen -tt) 14. Hij .......het zwembad met vers water.

(tennissen- vd) 15. Heb je al gezellig.........?.

(bestellen - vt ) 16. Wij.......frietjes bij de grappige man.

Werkwoordspelling
(meenemen- vd) 17. Het meisje heeft vier bikini's..........

(kijken - vt) 18. Wij.....naar een geweldige zonsondergang.

(springen- vd) 19. Mijn zus is van de hoge duikplank......

(oplossen- vd) 20. Heb jij die moeilijke puzzel al ..........?

(rijden- vt) 21. We......een mooie route door de bergen.

(maken -vt) 22. Wij.............. een lange wandeling over het strand.

(willen- tt) 23. Ik ...... het liefste elke dag een ijsje eten.

(zijn-tt ) 24. Helaas pindakaas, de vakantie........alweer voorbij.

Antwoorden werkwoordspelling:
1.maak
2.gesmolten
3.dronken
4. speelden
5.is
6.zoek .....uit
7.geweest
8. gesnorkeld
9.vond
10. opgeblazen
11. bedacht
12. fluit
13. verloor
14.vult
15. getennist
16. bestelden
17. meegenomen
18.keken
19. gesprongen
20. opgelost
21. reden
22. maakten
23. wil
24. is

Zomerse zinnen
Met deze leuke werkvorm kun je je kinderen lekker
actief laten oefenen met werkwoordspelling in een
zomer tintje.
Je kunt de werkbladen op de volgende manieren
gebruiken in je groep:
1- als startopdracht op de tafel bij binnenkomst
2- als huiswerkblad of werkblad voor in de weektaak
3- als werkblad tijdens een spellingles
4- als onderdeel van een circuit
5- als een les bewegend leren, knip de zinnen los, hang
ze op in je lokaal of lekker buiten, maak tweetallen of
laat de kinderen individueel aan het werk gaan.
6- maak er een combi les van met werkwoord en
ontleden door je kinderen ook het onderwerp, gezegde
of bijvoeglijke naamwoorden te laten zoeken.
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Bedankt voor het downloaden
Veel plezier met het document!
Je kunt het gratis delen met iedereen.
We zouden het leuk vinden als je onze
social media bij anderen aanraadt. Tag je
ons op Instagram en/ of Facebook?
www.juffrouwfemke.com
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