
Nu of vroeger?
Naam : Nummer:

Datum:

  

  

  

NU VROEGER

In een zin kun je vertellen wat er nu gebeurt of wat er vroeger gebeurde. Dit
zie je aan de werkwoorden of aan bepaalde woorden in de zinnen.

vandaag, nu, tegenwoordig, ... toen, verleden tijd, gisteren, 
vorige week, ...

ik speel, jij lacht, wij maken
ik kook, hij doet, zij lachen

ik speelde, jij lachte, wij maakten
ik kookte, hij deed, zij lachten

Zet de woorden in de juiste kolom, gaat het over nu of vroeger?

NU VROEGER

gisteren - vorige week - vandaag - afgelopen zomer - op dit moment -
tegenwoordig - nu - toen

Gaat het in deze zin  over nu of vroeger? Omcirkel.

Ik loop naar mijn vriend op de speelplaats.1.

2.   Ik maakte gisteren een lekkere taart.

3.   Vorige week zag ik een mooie vlinder!

nu      -      vroeger

nu      -      vroeger

nu      -      vroeger

nu      -      vroeger

nu      -      vroeger

4.   Mama zingt een mooi liedje.

5.   De pan staat nog op het fornuis.



 Hij (doen)                             heel wat zout op zijn frietjes.

 Ik (zien)                         mijn oma al van ver zwaaien!

 Matias (mogen)                       komen spelen vandaag.

 Mijn vrienden en ik (maken)                        een lekkere taart.

 Ilan (gaan)                         naar de winkel voor chips.

 Pas op! De soepketel (zijn)                         nog warm.

 De kat (lusten)                              zijn eten niet.

 Mijn zus (wassen)                            haar handen.

 Vandaag (gaan)                         ik op restaurant!

 Ik (plukken)                            de bloemen in de wei.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vervoeg de werkwoorden in de tijd van nu.

Duid de werkwoorden aan in het geel.
Duid woorden die iets meer vertellen over de tijd aan in het blauw.

voorbeeld:

Gisteren nam ik een groene appel mee naar school.

werkwoordwoord dat iets meer vertelt

 Ik zag eergisteren een man met een oranje hoed.

 Oma verraste mij vorige keer met een lekkere taart.

 Gisteren at de kat al de brokken op!

 Tante Magalie eet tegenwoordig veel snoepjes!

 Wie heeft vroeger de ketchup uitgevonden?

 Moeten wij vandaag nog boodschappen doen?

 Onze hond was gisteren helemaal vuil door de modder.

 De kippen legden vorige maand zeer veel eieren!

 Ik ga nu zwemmen met vrienden.

 Op dit moment spelen de Rode Duivels tegen Frankrijk.
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Nu jij!


