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Bijlage 1: NU en GISTEREN

NU

GISTEREN
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Bijlage 2: Zinnen in de tegenwoordige tijd

ik vlieg

ik wieg

ik weeg

ik veeg

ik zoek

ik vloek

ik vlecht

ik hecht

ik loop

ik koop

ik sloop

ik slaap
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ik raap

ik roep

ik snoep

ik raad

ik bied

ik wied

ik geef

ik leef

ik weet

ik vergeet

ik sla

ik ga
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Bijlage 2: Zinnen in de tegenwoordige tijd
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Bijlage 3: Homoniemen en homoniemen met voorbeeldzinnen

boer wind bank

weg sla licht

schuren haar haring

vier kam graaf

bel plas spel

stick koppen want

blik heet pop

klink vlieg stop

was post trekker

lijn kappen ruim
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Bijlage 3: Homoniemen en homoniemen met voorbeeldzinnen

boer de boer heet Joost – 
ik laat per ongeluk een boer

wind de wind waait – ik 
laat een wind

bank ik zit op de bank – 
ik ga geld pinnen bij de 
bank

weg ik rijd op de weg – ik 
ga weg

sla ik sla jou – ik eet sla licht het is licht buiten – 
ik weeg niet zwaar, maar 
licht

schuren in de tuin staan 
2 schuren – ik ben een 
plank aan het schuren

haar de tas is van haar – 
ik heb zwart haar

haring ik eet een zoute 
haring – ik zet de tent vast 
met een haring

vier ik ben vier jaar – ik 
vier mijn verjaardag

kam ik kam mijn haren – 
de kam zit op de kop van de 
kip 

graaf ik graaf een kuil – 
een graaf is iemand met 
een adellijke titel

bel ik bel jou op – ik heb 
een fietsbel en een deurbel

plas ik plas op de wc – ik 
stap in een plas water

spel spel het woord taxi 
eens – ganzenbord is een 
leuk spel

stick in de computer zit 
een USB-stick – hockey 
speel je met een stick

koppen wij koppen de 
bal over – in de krant staan 
mooie koppen

want een want is een 
handschoen – dat is waar, 
want dat klopt

blik hij heeft een norse 
blik – een blik boontjes – 
een stoffer en blik

heet ik heet Irma – de 
pan is heet

pop een cocon is een pop 
– mijn liefste pop heet 
Katinka

klink de deurklink is 
groen – ik klink moe

vlieg ik vlieg in een vlieg-
tuig – de vlieg is irritant

stop de stop van het bad 
moet er in – stop met pes-
ten!

was ik was niet thuis – 
doe jij de was – bijen ma-
ken was

post ik sta op de uitkijk 
en post dus – is er nog post 
in de brievenbus?

trekker een trekker is 
een sterk voertuig – haal de 
trekker van de revolver niet 
over!

lijn ik ben aan de lijn en 
wil afvallen- maak in je 
schrift een rechte lijn

kappen wil je daar on-
middellijk mee kappen? – 
we kappen de boom om

ruim er is ruim voldoen-
de snoep – de voorraad zit 
in het ruim van het schip
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NU 
Tegenwoordige tijd

GISTEREN 
Verleden tijd

ik vlieg

ik wieg

ik weeg

ik veeg

ik zoek

ik vloek

ik vlecht

ik hecht

ik loop

ik koop

ik sloop

ik slaap
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Bijlage 4: Werkblad
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NU 
Tegenwoordige tijd

GISTEREN 
Verleden tijd

ik raap

ik roep

ik snoep

ik raad

ik bied

ik wied

ik geef

ik leef

ik weet

ik vergeet
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ik ga
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Bijlage 4: Werkblad


