Bij de tijd | Groep 5 thema 4, les 1 | Nederland, waterland | Werkblad 1 |

Mijn Malmberg

Rijk of arm?
Kruis het goede woord aan.

			
		
rijk
de boer heeft voer
de koe geeft veel melk
arm

op het land staat graan

rijk

graan voor meel
meel voor brood

er is geen voer

arm

rijk

de koe is ma-ger
de koe geeft niet veel melk

arm

rijk
in de boom hangt veel fruit
de boer kan al het fruit ver-kopen
arm

rijk
de pan is leeg
er zat niet veel in
arm
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Bij de tijd | Groep 5 thema 4, les 2 | Nederland, waterland | Werkblad 2 |

Mijn Malmberg

De dijk
Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.								

					

5

3
1

4

2

dit is een ri-vier				

maak de dijk hoog				

de ri-vier is erg vol				

hoog met een zand-zak

Joost is bang				

de man werkt heel hard				

			

bang voor het wa-ter					dan breekt de dijk niet!					
					

			

1

-

4

2

-

5

-

3

Zet een kring om het goede woord. Kleur de vijf dijken groen
															
			
												dijk

			duin											
rivier														
													brug
		
zee													
					
		
boer-derij										aap

				zand-zak		schuur		stad		bo-men		
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Bij de tijd | Groep 5 thema 4, les 3 | Nederland, waterland | Werkblad 3 |

Mijn Malmberg

Wat maak je van veen en een meer?
K
 leur de woorden:

veen

=

geel

meer

=

geel

turf

=

rood

land

=

rood

droog

=

blauw

koop-man =

blauw

vuur

=

groen

rijk

groen

=

veen zit in de grond

het veen is weg

een stuk veen heet turf

nu is er een meer

de man steekt turf

daar groeit geen graan

het werk is zwaar

de boer wil meer land

de turf is nat

dit is een koop-man

de turf moet droog zijn

hij zet een mo-len bij het meer

maak een berg van turf

die pompt het meer droog

dan droogt de turf

de boer koopt het land		

met turf maak je vuur

de koop-man is rijk

Vul de zinnen aan.

veen zit in de 		

een stuk veen heet 		
		

met turf maak je 		
het veen is weg, nu is er
de koopman zet een mo-len bij het
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Bij de tijd | Groep 5 thema 4, les 3 | Nederland, waterland | Werkblad 4 |

Mijn Malmberg

De wie-ken draai-en
deur

K
 leur de woorden:
= blauw

raam

=

geel

wie-ken

= bruin

muur

=

grijs

dak

= rood

gras

=

groen
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Bij de tijd | Groep 5 thema 4, les 4 | Nederland, waterland | Werkblad 5 |

Mijn Malmberg

De mo-len van toen en van nu
molen
wind

K
 leur de woorden:
= geel

molen

=

geel

= rood

stroom =

rood

mooi

groen

tand-wiel = groen

=

			
		
deze molen is al oud
hij maalt het graan tot
meel

dit is een molen van nu
de molen maalt geen meel

of pompt een meer leeg

de molen pompt geen
water

er was toen geen stroom

de molen maakt stroom

alleen de wind

stroom voor in huis

in de molen zit een wiel:

de oude molen is leeg

een tand-wiel

hij pompt niet meer

als de wind waait

en maakt geen meel

gaan de wie-ken rond

maak de molen weer
heel

het tand-wiel gaat dan
ook rond

dan is hij heel mooi

Vul de zinnen aan.

een oude molen maalt

tot

een molen pompt een

leeg		

		
in de molen zit een
		
de molen van nu maakt
de oude molen is heel, hij is nu
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