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• Werkwoord is die woord wat vir ons vertel wat ‘n 
persoon of ding DOEN. (doenwoorde)

• Ons kan nie sinne skryf sonder ‘n werkwoord nie.

• Onthou: Dié woorde is ook werkwoorde
is       gaan word



Watter werkwoorde/doenwoorde sien jy in die prentjies?

swaai

lees

hop

verf

waai

swem

huil

skryf

knip

skop

skeur

vang

spring



Kom ons maak sinne met die 
werkwoorde.

Die dogtertjie swaai baie hoog.

Die seuntjie lees sy boek vlot.

Die meisie huil baie hard.

Maak jou eie sinne en teken die 
prentjie.

Onthou:

is    gaan word
is ook werkwoorde.



• Soek die werkwoorde(doenwoorde) in elke sin.
• Die seun hardloop op die gras terwyl die hond hom jaag.
• Mamma was die wasgoed en pappa plant nuwe plantjies in die tuin.
• My ouma bak heerlike koekies en sê ons mag daarvan eet.
• Ek gaan by my maatjie kuier.
• Juffrou leer vir ons hoe om somme te doen en sinne te skryf.
• Ek hou daarvan om prente te teken en dit te verf.
• My boetie lek die roomys wat besig is om te smelt van die warm son.
• Ek is lief vir my mamma.
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Hoeveel werkwoorde
kan jy sien?


