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Mijn Malmberg

De mid-del-eeuwen
Zet een kring om het goede woord.									

							

de ophaal-brug is ....

geel

om-laag

om-hoog

de muur is …

dik

groen

dun

om het kas-teel is een ...

gracht

vuur

weg

de ezel wil niet op de ....

brug

kar

wip

een ro-ver is …

een dier

een dief

lief

hij zit op een …

koe
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Mijn Malmberg

Het kas-teel
Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.								

					

1
5

2

3
4

dit is een kas-teel					als er een ro-ver komt					
een kas-teel met een gracht

			gaan we in het kas-teel					

en ook een ophaal-brug

			de brug gaat om-hoog					

de muur is heel dik					en de poort doen we dicht				
		
1

				
-

2

4

-

5

3

Teken een kas-teel met een poort. En een brug en een gracht.

			

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

eenvoudige werkbladen, pagina 2 van 5

Bij de tijd | Groep 5 thema 3, les 2 | Samen sterk | Werkblad 3 |

Mijn Malmberg

Sa-men sterk!
K
 leur de woorden:

ro-ver = geel

rid-der

=

geel

steel

= rood

vang

=

rood

dief

= groen

politie-man =

groen

			
		
ik ben een ro-ver

ik ben een rid-der

ik heb een zwaard

ik heet ook wel een heer

ik steel jouw koe

ik heb een kasteel

en ook jouw graan

ik ga op jacht

ik ben een dief van toen

en ik vang de ro-ver

ik ben een boef

ik ben een politie-man

ik heb een pis-tool

ik zoek de boef

ik steel geld

dan vang ik hem

en ook de tele-visie

en sluit hem op

ik ben een dief van nu

ik ben een rid-der van nu

Zet een kring om het goede woord.

zwaard

pis-tool

een ro-ver is een boef van ...

nu

toen

een boef is …

lief

niet lief

een rid-der is een …

boef

heer

de politie-man zoekt een …

koe

boef

op

voet-bal

een ro-ver heeft een …

hij sluit de boef …
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Mijn Malmberg

De rid-der en de boer
Kleur het goede vakje.

			
		

waar

niet waar

waar

niet waar

een kas-teel is van steen
een rid-der is arm
het raam is klein
de rid-der gaat op jacht
het is vaak koud
de rid-der is de baas
kas-teel

dit is een kas-teel
hier woont een boer
de boer is rijk
de boer heeft een koe
de boer is de baas
er is rook in huis
boer-de-rij

Kleur in.
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Mijn Malmberg

Waar wo-nen zij?
Wat hoort bij een kas-teel? Zet een kring om het goede woord.

			
		
			steen				boer				heer		
								
hout								
												

hek

									
													muur
groot									
									
													 rid-der
klein									
									
													arm
jaag									
												rijk
			werk			koe				paard

Wat hoort bij een boer-derij? Zet een kring om het goede woord.

			steen				boer				heer		
								
hout								
												

hek

									
													muur
groot									
												 hond
klein									
									
													arm
jaag									
												rijk
			werk			koe				paard
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