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Reactiespel ontleden - persoonsvorm 
 

1. Wanneer de juf/meester “start” zegt……. 
 

Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 
heeft de persoonsvorm van: Ik 

loop naar school?’  
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2. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘loop’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
lig op het strand?’  
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3. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘lig’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
vlieg naar Spanje?’  
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4. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘vlieg’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
wandel naar school?’  

 

5. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘wandel’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
fiets naar de voetbal?’ 
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6. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘fiets’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
speel in de speeltuin?’ 
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7. 

Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘speel’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
zing een lied?’ 
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8. 

Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘zing’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
drink een glas water?’  
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9. 

Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘drink’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
fiets naar huis?’ 
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10. 

Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘fiets’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
kijk naar de televisie?’  
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11. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘kijk’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
lees een boek?’ 
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12. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘lees’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
maak een foto?’ 
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13. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘maak’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
typ mijn werkstuk?’  
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14. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘typ’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
rijd naar de camping?’  
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15. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘rijd’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
doe een dansje?’ 
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16. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘doe’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
kleur een kleurplaat?’ 
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17. 

Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘kleur’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
dans een choreografie?’  
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18. 

Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘dans’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
sla met de deur?’ 
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19. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘sla’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
schrijf in mijn dagboek?’ 
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20. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘schrijf’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
stap onder de douche?’  
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21. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘stap’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
poets mijn tanden?’  
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22. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘poets’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
was mijn gezicht?’  
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23. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 
‘was’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
eet mijn lunch?’  
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24. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘eet’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
bel mijn vriendin?’  
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25. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 

‘bel’ 
 

Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 
heeft de persoonsvorm van: Ik 

koop een brood?’ 
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26. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘koop’ 

 
Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 

heeft de persoonsvorm van: Ik 
spaar voor een spelcomputer?’  
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27. Als gevraagd wordt naar de persoonsvorm 

‘spaar’ 
 

Ga jij staan en vraag je: ‘Wie 
heeft de persoonsvorm van: Ik 

verstop mijn spaarpot?’ 
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28. Als gevraagd wordt naar de 
persoonsvorm ‘spaar’ 

 
dan schrijf jij EINDE op het 

bord. 
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