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Hoofdstuk 15
Ik werk, jij werkt – de tegenwoordige tijd

 Schema

De tegenwoordige tijd 

enkelvoud        meervoud
ik werk + ø      we  werk +  en 
je werk + t/werk + ø  je   jullie werk +  en 
u werk + t                              u  werk +  t
hij werk + t                              ze  werk + en
ze werk + t

• Oefening 1 Onderstreep de persoonsvormen.

 Mooie muziek?

 Het is zaterdagavond.  Anna leest de krant en Boris schrijft een brief. 

 De radio staat aan en ze luisteren naar mooie, zachte, romantische muziek.

 Dan horen ze ineens heel harde muziek bij de buren. 

 Boris gaat naar de buren en belt aan. Niemand doet open.

 Boris belt nog een keer. Dan komt de buurman. 

 Boris vraagt: kun je de muziek wat zachter zetten? 

 De buurman zegt: Sorry, we hebben een feestje, maar natuurlijk doen we de muziek zachter. 

 En ja hoor, even later horen Anna en Boris bijna geen geluid meer bij hun buren. 

 Ze kunnen nu weer hun eigen muziek horen.

  Die vinden ze veel mooier.

• Oefening 2 Zijn de zinnen goed of fout?
 
 1 Ga dit meisje al naar school?       goed / fout

 2 Je werkt hier nog niet zo lang.       goed / fout

 3 Koopt je een paar citroenen voor me?    goed / fout

 4 Mijn ouders zoeken een andere school voor me. goed / fout

 5    Ik loopt vanmiddag even naar de markt.    goed / fout
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• Oefening 3 Luister naar de docent en vul in. 
 
 1  Ewa         uit Warschau in Polen.

 2  Het is een mooie oude stad waar veel toeristen         .

 3  De vader en moeder van Ewa         daar nu nog.

 4  Haar zusje         in Amerika.

 5  Ze         volgend jaar met vakantie naar Polen, samen met haar zusje. 

  Dat         nog lang.

 6  Maar gelukkig          ze vaak met haar ouders en met haar zusje!

 Hoofdstuk 15 Ik werk, jij werkt – de tegenwoordige tijd


