Werkwoordspelling
( kijken - vt) 1. De kinderen.......naar de intocht op tv.

( bakken- vd) 2. Wij hebben lekkere pepernoten...........

( zingen- vt) 3. Het meisje.....de Sinterrklaasliedjes mee.

( maken- tt) 4. De jongen.....een verlanglijstje.

( knutselen- vt) 5. De bovenbouw kinderen....een
surprise.

( varen- tt) 6. De stoomboot.....over de zee.

Werkwoordspelling
( kijken - vt) 1. De kinderen.......naar de intocht op tv.

keken
( bakken- vd) 2. Wij hebben lekkere pepernoten...........

gebakken

( zingen- vt) 3. Het meisje.....de Sinterrklaasliedjes mee.

zong
( maken- tt) 4. De jongen.....een verlanglijstje.

maakt

( knutselen- vt) 5. De bovenbouw kinderen....een
surprise.

knutselden

( varen- tt) 6. De stoomboot.....over de zee.

vaart

Werkwoordspelling
( strooien - vt) 7. Piet....veel pepernoten door de klas.

( kopen - vd) 8. Heb je al een cadeautje........?

( krijgen- vt) 9. Julia...een heel groot cadeau van Sint.

( luisteren- vd) 10. We hebben heel veel Sintliedjes......

( tekenen- vt) 11. Wij......iets leuks voor voor elkaar.

( vieren- vd) 12. We hebben een leuk
Sinterklaasfeest....

Werkwoordspelling
( strooien - vt) 7. Piet....veel pepernoten door de klas.

strooide
( kopen - vd) 8. Heb je al een cadeautje........?

gekocht

( krijgen- vt) 9. Julia...een heel groot cadeau van Sint.

kreeg
( luisteren- vd) 10. We hebben heel veel Sintliedjes......

geluisterd

( tekenen- vt) 11. Wij......iets leuks voor voor elkaar.

tekenden
( vieren- vd) 12. We hebben een leuk
Sinterklaasfeest....

gevierd

Uitlegkaart: werkwoordspelling

Je kunt de werkbladen gebruiken als
startopdracht, tussendoor bij je spellingles,
geef het blad mee als huiswerk of verwerk het
in de weektaak.
Wil je er op een actievere manier mee aan de
slag? Dat kan ook. Knip de zinnen in
strookjes en hang ze op in je klas of op het
plein. Maak teams en laat de kinderen de
zinnen zoeken, je maakt er dan een Zweeds
Renspel van. Zin gevonden? Overleggen met
je maatje, terug naar de leerkracht om je
antwoord te checken en weer op zoek naar de
volgende zin.

-

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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