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Mijn Malmberg

Een bananen-reis
K
 leur de woorden: lange reis		 =

geel

koud		 =

rood

warm		 =

blauw

duur		 =

groen

in Nederland zijn veel appels		
de appel-boom groeit hier goed		
de appel-boer woont dicht-bij		
een appel maakt een korte reis		
appels zijn niet duur

in Nederland is het koud
		
te koud voor een banaan
		
een banaan groeit in een warm land
hij maakt een lange reis
een banaan is wel duur-der		

Kruis het goede antwoord aan.						

in Nederland is het …

warm

koud

in Nederland zijn appels …

duur

niet duur

een banaan maakt een …

lange reis

korte reis
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Mijn Malmberg

Naar de super-markt
Kruis het goede woord aan.			

im-port
ex-port

ik breng mijn vracht naar Nederland

im-port
ex-port

ik breng mijn vracht naar het buiten-land

								
Teken af.		

ex-port
10 ei-eren

5 bloe-men

1 var-ken

								
Teken af.		

im-port
1 pak melk
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Mijn Malmberg

Varen of rijden?
K
 leur de woorden: schip

groot

=

geel

=

rood

vracht-auto =

blauw

overal

groen

=

een schip is traag,		
maar ook heel groot		
als de vracht heel zwaar is		
neem dan een schip		
dat is niet duur		

een vracht-auto is snel			
maar niet zo groot als een schip		
een vracht-auto rijdt op de weg			
hij komt dus overal				

Kruis het goede woord aan.						

moet je over de zee, neem dan een …

vracht-auto

schip

heb je veel haast, neem dan een …

vracht-auto

schip

moet je over een berg, neem dan een …		

vracht-auto

schip

is de vracht heel zwaar, neem dan een ...

vracht-auto

schip
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Mijn Malmberg

Vlie-gen of met de trein?			
K
 leur de woorden: vlieg-tuig		 =

geel

snel		 =

rood

trein		 =

blauw

spoor		 =

groen

een vlieg-tuig is snel,
		
maar ook heel duur
		
als je haast hebt
		
neem dan een vlieg-tuig
		
dan is de vracht er snel

een trein is wel groot			
een trein is ook wel snel			
maar als er geen spoor is,			
dan komt daar geen trein				
			

Kruis het goede woord aan.						

moet je over de zee, neem dan een …

vlieg-tuig

trein

heb je veel haast, neem dan een …

vlieg-tuig

trein

heb je niet zo veel geld, neem dan een ...

vlieg-tuig

trein

is de vracht heel zwaar, neem dan een …

vlieg-tuig

trein
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Mijn Malmberg

Boris de boot			
K
 leur de woorden:

ruim		 =

geel

vol		 =

rood

traag		 =

blauw

sluis		 =

groen

dit is Boris de boot
		
Boris vaart over een ri-vier
zijn ruim zit vol, dat zie je zo!
met een vol ruim is Boris traag		

Boris vaart op de ri-vier
			
hij moet naar de stad
			
eerst gaat hij door een sluis
			
en dan vaart hij weer door
		
naar de stad daar brengt Boris graan

Kruis het goede antwoord aan.						

snel

traag

graan

ijs

Boris gaat eerst door de …

sluis

snel

Boris brengt graan naar de …

stad

sluis

als een boot vol is, is deze ...
het ruim van Boris ligt vol met …
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