Meander | Groep 6 thema 2, les 1 | Werk en energie | Werkblad 1 |

Mijn Malmberg

Dorp en stad					
Kruis het goede antwoord aan.					

				

											

de tuin-der		

groep 1

de sap-fabriek			

de vracht-wagen-chauf-feur			

groep 2

de sap-fabriek			

de ver-koop-ster			

groep 3

de vracht-wagen-chauf-feur			

de sap-fabriek			

groep 3

de ver-koop-ster			

								



W
 at wil je doen als je later groot bent?

Teken het hieronder.		

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

eenvoudige werkbladen, pagina 1 van 5

Meander | Groep 6 thema 2, les 1 | Werk en energie | Werkblad 2 |

Mijn Malmberg

Beroepen in groepen					
Kruis het goede vakje aan.

									

					

groep 1
ik werk in een snoep-fabriek

groep 2
groep 3

groep 1
ik ben tan-darts

groep 2
groep 3

groep 1
ik melk de koe-ien

groep 2
groep 3

groep 1
ik rij in een vracht-auto

groep 2
groep 3

groep 1
ik ben mees-ter

groep 2
groep 3

groep 1
ik ben vis-ser

groep 2
groep 3
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Meander | Groep 6 thema 2, les 1 | Werk en energie | Werkblad 3 |

Mijn Malmberg

Groepen en producten			
Trek een lijn. 					

kip-pen-boer

melk-vee-houder

tuin-der

vis-ser

var-kens-boer

Wat hoort bijelkaar? Trek lijnen.		

			
groep 1
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Meander | Groep 6 thema 2, les 2 | Werk en energie | Werkblad 4 |

Mijn Malmberg

Van boer naar dienst
K
 leur de woorden:

boer

= geel

groep 1 = rood
groep 3 = blauw
schuift

= groen		

			
		
deze boer heeft koe-ien
		
hij melkt de koeien
		
een be-roep uit groep 1:
		
de boer haalt voed-sel uit de natuur		

nu zorgt de boer voor een feest			
een be-roep uit groep 3,			
dan ver-dient hij meer geld:			
hij schuift van groep 1 naar groep 3			

Kruis het goede woord aan.

			
een boer haalt voed-sel uit …

de na-tuur

groep 2

als hij zorgt voor een feest …

ver-dient hij meer geld

krijgt hij straf

groep 2

groep 3

de boer schuift van groep 1 naar …
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Meander | Groep 6 thema 2, les 2 | Werk en energie | Werkblad 4 |

Mijn Malmberg

Van boer naar dienst
Kleur de woorden

ma-chine = geel

			

snel

= rood

			

vrij

= blauw

			

reis

= groen

K
 leur het goede vakje.

			
		
dit is een boer

vroe-ger

nu

vroe-ger

nu

hij werkt met de hand
dat kost veel tijd
hij heeft geen tijd voor sport
en ook niet voor een reis

dit is een ma-chine
		
hier-mee werkt de boer snel
		
dan is hij snel klaar
		
dan heeft hij tijd vrij
		
tijd voor een reis, of voor een sport		

Kruis het goede vakje aan.

			
een ma-chine werkt …

snel

lang-zaam

als het werk klaar is heeft de boer …

werk

vrij

als je vrij bent heb je tijd voor …

werk

een reis
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