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Mijn Malmberg

Water-land
Trek een lijn naar de goede zin.								

		

er groeit helm-gras op de dui-nen

de zee-wind blaast zand op een hoop:
zo ont-staan dui-nen

er waait meer zand op het helm-gras

Bekijk de kaart. Geef de kaart de goede kleuren. 					
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boven de zee-spiegel =

groen

onder de zee-spiegel =

rood

duinen

=

geel

zee en meer

=

blauw
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Aan de kust
Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.								

													

1
2

3
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een duin ligt vlak bij de zee:

de wind waait					

eerst de zee,

hij maakt een zand-hoop			

dan het strand

dat heet een duin				

dan een rij met duin-en

op een duin groeit helm-gras			

								
1

3
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–

			

								
Teken de zee, het strand, een duin en een zand-kasteel.					
								
								
								

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

eenvoudige werkbladen, pagina 2 van 6

Meander | Groep 5 thema 3, les 2 | Waterland | Werkblad 3 |

Mijn Malmberg

De ri-vier
Kleur de woorden:

ri-vier

= geel

de Waal = rood
breed

= groen		

			

een ri-vier be-gint op een berg			
eerst is een ri-vier smal			
een ri-vier van re-gen			
of van sneeuw			

de Waal is een ri-vier			
de Waal begint in de ber-gen van Zwitser-land
		
de Waal stroomt door ons land			
de Waal is breed en diep			

Kruis het goede woord aan.

een riv-ier komt van een …

brug

berg

eerst is een ri-vier …

smal

breed

de Waal

de zee

door ons land stroomt …
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De mon-ding van de ri-vier
K
 leur de woorden: zee

=

geel

mon-ding =

rood

deur

groen

=

			
		
er is een gat in de dui-nen			
door het gat in de dui-nen			
stroomt een ri-vier in de zee			
dit is de mon-ding van de ri-vier			
			
dit is een ke-ring			
twee deu-ren in de mon-ding van een ri-vier
		
als de zee heel hoog is			
moet de deur dicht			
dan wordt ons land niet nat			

Kruis het goede woord aan.

de zee

een berg

het ein-de van een ri-vier heet …

duin

mon-ding

is de zee hoog, dan moet de deu-ren…

open

dicht

een ri-vier stroomt naar …
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De pol-der
K
 leur de woorden: wa-ter

=

geel

dijk

=

rood

pol-der

=

groen

			
		
eerst was het meer groot		
heel veel wa-ter		
de mens maakt een dijk		
de mens pompt het wa-ter weg			

dan is er nieuw land
het wa-ter is weg
nieuw land voor de boer
dat heet een pol-der

Kruis het goede woord aan.

wat zit er in een meer?

wa-ter

nieuw land

wat pompt de mo-len weg?

wa-ter

nieuw land

wat is een pol-der?

wa-ter

nieuw land

wat ligt er om een pol-der?

dui-nen

dij-ken
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Water-wegen			
Kleur het goede vakje.

			
		

waar

niet
waar

een ri-vier is recht
een ri-vier stroomt naar de zee
als het re-gent is de ri-vier breed

ri-vier

de mens maakt een ri-vier
			
waar

niet
waar

een ka-naal is recht
de mens maakt een ka-naal
een ka-naal begint op een berg

ka-naal

een ka-naal is diep
			

								
Teken een berg, een rivier en de zee.		
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