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Mijn Malmberg

Geen steen maar ij-zer
K
 leur de woorden: mes

=

geel

ij-zer

=

rood

scherp

=

blauw

huis

=

groen

			
		
wie koopt mijn mes?
		
dit mes is van ij-zer
		
dit mes is heel zwaar
		
het mes willen ze rui-len		

is dit een huis?
		
het huis is nog niet klaar
		
ik snij een tak met mijn mes
met een mes werk je snel				

Vul de zinnen aan.

			
ik snij een tak met mijn
				
een mes is heel
			
het huis is nog niet
				
met een mes werk je
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Mijn Malmberg

De boer en zijn oogst
K
 leur de woorden: haas

=

geel

graan

=

rood

meel

=

blauw

brood

=

groen

			
		
dit is een haas
de haas eet graan
de boer is boos
ga weg haas!

de boer oogst het graan
		
van graan maakt hij meel.
		
van meel maakt hij brood
		
het brood eet hij op		

Vul de zinnen aan.

			
de boer is boos op de

		

		
de haas eet

		

			
van graan maak je

		

			
van meel maak je
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Mijn Malmberg

Op de boer-derij
Wat zie je op het plaatje? Zet een kring om de goede woorden.
												
			
		
steen
boer-derij
fiets
		
boe-rin								jurk			
											
												
												
												hek
stro											
												
												
tent											hut
												
											taart		
		
fa-briek			graan			pot				
												

Zet een kring om het goede woord.

de boer is blij

de boer is niet blij

							
fijn, een regen-bui!

blij

niet blij

							
de muis eet het graan op

blij

niet blij

							
bah, de wind waait heel hard!

blij

niet blij

							
fijn, de zon is lekker warm!

blij

niet blij

							
het graan groeit goed
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Mijn Malmberg

Nieuwe ak-kers!		
Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.								

						

6

3

1

5
2
4

de boer maakt vuur				

pas op voor het dak!				

eerst is er gras,				

het dak is van riet				

dan is er as					

pas op voor het hek				

as is goed voor de oogst

en ook voor de schuur 		

1

4

2

5

3

6

Zet een kring om het goede woord.

			

vroe-ger

nu

vroe-ger

nu

vroe-ger

nu

vroe-ger

nu

vroe-ger

nu

vroe-ger

nu
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Mijn Malmberg

Wat doe ik?		
Kruis de goede zin aan.										

			

ik geef wol		

ik geef melk en help op het land

van mijn huid maak je een jas			

ik zeg boe		

ik waak en help bij de jacht				

ik zorg voor wol en vlees				

ik eet af-val en wroet in de grond			

ik zeg woef		

ik waak en help bij de jacht		

ik geef melk		

ik eet het graan van de boer				

ik zeg knor		
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Mijn Malmberg

Wat doe ik?		
Kruis de goede zin aan.										

			

hij bakt een brood			

hij oogst het graan			

dit is een haan		

de haas eet graan			

zij drinkt melk		

zij melkt de koe		

de kar is leeg		

de kar is van hout			

de boer jaagt op de koe				

de koe helpt de boer				

dit is steen voor een huis				

dit is hout voor een huis				
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