Tijd van de wereldoorlogen: De tweede wereldoorlog

Op de vlucht
Trek een lijn naar het goede plaatje.
In de winkel is bijna alles op.
De groenteman zegt:
de mensen kopen veel eten,
de mensen vluchten voor de Duitsers
Marieke moet aardappelen kopen
Ze duwt haar broertje in de kinderwagen,
want dat is sneller.
Er zijn veel mensen met tassen
De mensen vluchten voor de oorlog
Ze willen naar Engeland
De mensen kletsen over de oorlog.
Ze zeggen: Duitsland is veel te sterk!
Ook Marieke moet rennen.
Marieke is bang voor de bommen.
De Duitsers gooien bommen op
Nederland.
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Op de vlucht
Marieke heeft haast
Ze botst tegen een man
Het is een joodse man
De man vlucht uit Duitsland
Hij vlucht voor Hitler
Hitler is heel gemeen
De man wil naar Amerika
Daar is hij veilig
Vraag 1. Waarom heeft Marieke haast?
Ze moet heel snel naar de WC
Ze is bang voor de bommen
Vraag 2. Waarom vlucht de man uit Duitsland?
Hitler maakt veel joodse mensen dood
De man vlucht voor de bommen
Vraag 3. Waar wil de man naar toe?
Hij wil naar Duitsland
Hij wil naar Amerika
Wat vindt jij van oorlog?
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Oorlog in Nederland
Lees het verhaal

Deze foto is van de oorlog

Dit is een foto van Hitler

De huizen zijn kapot

Hij was de baas van Duitsland

Je ziet ook nog rook

Hij wilde ook de baas van ons zijn

Dat is van de bommen

Hitler stuurde soldaten en bommen
naar Nederland

Kleur de woorden: oorlog = groen

Duitsland = rood

bommen = blauw

Hitler = geel

Zet een rondje om het goede antwoord.
Wie was de baas in Duitsland?

Hitler

de koningin

Hoe gingen de huizen op de foto kapot?

door storm

door bommen

Wie had de bommen naar Nederland

Hitler

de koningin

gestuurd?
Vraag. Waarom gooide Duitsland bommen op Nederland?
Hitler wilde de baas zijn in Nederland
Hitler was boos op de koningin van Nederland
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Oorlog in Nederland
Lees het verhaal

Dit was onze koningin in de oorlog

Deze foto is ook van de oorlog

Ze heet Wilhelmina

Je ziet 2 mannen

Ze ging naar Engeland

Ze zitten onder de vloer

Door de radio zei de koningin:

Ze luisteren naar de radio

geef niet op, we gaan winnen!!

Ze luisteren naar de koningin

Vraag 1. Wie was onze koningin in de oorlog??
Koningin Beatrix
Koningin Wilhelmina, de oma van Beatrix
Vraag 2. Waar was onze koningin in de oorlog?
De koningin was thuis in Nederland
De koningin was naar Engeland gevlucht.
Vraag 3. Waarom zitten de mannen op foto 2 onder de vloer?
De mannen zijn bang voor bommen
In de oorlog mocht je niet naar de radio luisteren
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Oorlog in Nederland
Lees het verhaal

2

1
Honger

Bonnen

In de oorlog was er weinig eten

Dit zijn bonnen uit de oorlog

Vooral in de winter van jaar 1945

Met een bon kon je eten kopen

Iedereen had honger

Zo werd het eten eerlijk verdeeld

Kleur de woorden: oorlog = groen
bonnen = blauw

honger = rood
winter = geel

Maak een tekening van de oorlog.
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Angst, verzet en verraad
Lees het verhaal

Verzet

Veel mensen waren dapper

Veel mensen waren bang

Ze wilden vechten tegen Hitler

Ze zeiden: Vechten?

Dat heet verzet

Nee dat durf ik niet !!

Hitler wilde die mannen pakken

Ze gingen bij de NSB

Daarom verstopten ze zich

Ze waren voor Hitler

Kleur de woorden: dapper = groen

bang = rood

verzet = blauw

NSB = geel

Zet een rondje om het goede antwoord.
Als je dapper was, ging je bij……….

het verzet

de NSB

Als je bang was, ging je bij…………..

het verzet

de NSB

De mensen van de NSB helpen……

Hitler

de koningin

De mensen in het verzet vochten tegen

Hitler

de koningin
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Anne Frank en het achterhuis
Lees het verhaal

Dit is Anne Frank

Dit is het achterhuis

Anne is een joods meisje

Hier verstopte Anne zich

Anne moest zich verstoppen

Ze moest heel stil zijn

Want Hitler en de Duitsers

Anne’s dagboek is heel beroemd

wilden haar dood maken

De Duitsers hebben Anne toch gepakt

Kleur de woorden: Anne = groen
joods = blauw

achterhuis = rood
dagboek = geel

Vraag 1. Waarom moest Anne Frank zich verstoppen?
Omdat Anne in het verzet zat
Omdat Anne een joods meisje was
Vraag 2. Wat deed Anne in het achterhuis als ze zich verveelde?
Ze maakte veel herrie, want ze was boos op de oorlog
Ze schreef stil in haar dagboek
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