Bij de tijd | Groep 5 thema 1, les 1 | Zwerven en wonen | Werkblad 1 |

Mijn Malmberg

Vroeger of nu?
Knip de plaatjes uit. Plak de plaatjes in de goede rij.						

					

pre-historie
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Mijn Malmberg

Le-ven als ja-ger
Wat zie je op het plaatje? Zet een kring om de goede woorden.					

						
har-nas

draak			

boog			

										
jager										speer
										
kas-teel										
										
									hut
										
draak										vuur
										
										
hond												
											taart
										
tak					trein				peer
			rook					huis			

Kleur in.
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Mijn Malmberg

De pre-historie				
Kruis de goede zin aan.										

			

dit huis is van nu			

dit is een hut		

dit is een vuist-bijl			

dit is een boor		

zij ma-ken een huis			

zij ma-ken vuur		

hij eet vlees		

hij eet een ijs-je		

hij heeft pijn		

hij is blij

hij maakt een pijl			

hij schiet een pijl			
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Mijn Malmberg

Bor de ja-ger 			
Kleur de woorden:											

			

hert

=

geel

dood

=

geel

huid

=

rood

steen

=

rood

schoon

=

blauw

vuur

=

blauw

jas

=

groen

eet

=

groen		

het hert

de haas

Bor jaagt

dit is een haas		

hij jaagt op een hert

de haas is dood		

Bor jaagt met een speer

Bor werkt met een mes		

de punt van de speer is

het mes is van steen		

van steen

		
Bor hakt een tak		

dit is een huid

de tak is voor vuur		

de huid van het hert

de haas moet op het vuur		

Bor maakt de huid schoon

dan eet Bor de haas op			

van de huid maakt hij een jas

Vul de zinnen aan.
					
Bor jaagt op een

de haas is

			

			

		

		

Bor jaagt met een

het mes van Bor is van
			

		

		

			
Bor maakt de huid

de haas moet op het
			

		

		

			
		

wat doet Bor met de haas?

van de huid maakt Bor een
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Mijn Malmberg

Wat doen zij?			
Kruis de goede zin aan.										

			

hij bakt een brood			

hij vaart op een boot			

ze gaat naar school			

ze hakt met een bijl			

ze zijn op kamp		

ze zijn op de maan			

ze ma-ken een hut			

ze ma-ken kaas			

een boot van een boom-stam				

een boot met een zeil				

dit dorp is van nu			

dit dorp is heel oud			
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Mijn Malmberg

De ja-ger wordt boer		
Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.

							

							

4
1
2
3

6

5
de hond is tam					

de geit staat in de wei					

de hond helpt de boer 				om de wei staat een hek				
het schaap graast in de wei				

de boer woont in een boer-derij			

hij loopt vrij rond

niet in een hut		

						
1

-

4

2

5

3

6

Zet een kring om het goede woord.

			

tam

wild
tam

tam

wild

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

tam

wild

wild

tam

wild

tam

wild

tam

wild

eenvoudige werkbladen, pagina 6 van 6

