Bij de tijd | Groep 5 thema 5, les 1 | Naar de fabriek | Werkblad 1 |

Mijn Malmberg

Betsie is nog maar een kind!
K
 leur de woorden:
kind

=

geel

arm

=

geel

werken =

rood

geld

=

rood

boos

=

blauw

baas

=

blauw

bang

=

groen

droom =

groen

Betsie is nog een kind,

‘geef haar een kans!’

maar ze moet werken,

dat zegt de oom

ze droomt van het feest

Betsie is arm

en maakt een fout

zonder werk is er geen geld

dit is de baas

‘pas op,’ zegt de baas

de baas van Betsie

droom niet meer

de baas is boos

Betsie let goed op

Betsie is bang

ze werkt heel hard

Vul de zinnen aan.

Betsie is nog een

Zet een kring om het goede woord.

arm

rijk

Betsie moet naar ….

school

werk

Betsie droomt van …

het
feest

het
werk

Betsie werkt heel ….

hard

kort

Betsie is …		

			
Betsie moet
			
de baas is
			
Betsie is
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Mijn Malmberg

De fa-briek
Kleur het goede vakje.

nu

vroe-ger

het kind werkt
de fa-briek is vies
de fa-briek is vei-lig
het kind gaat naar
school
het werk is zwaar
de computer

Teken een fa-briek.											
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Mijn Malmberg

Naar school gaan
Kleur het goede vakje.

nu

vroe-ger

pech-vogel
pot-lood
plak
feest-muts
lei
pa-pier

Trek een lijn naar het goede plaatje.								

										
school-plein

ja-rig in de klas

vilt-stift

pot-lood

muziek-les

com-puter
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Mijn Malmberg

Teuns school
Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.		

5

4

2

1

3

Teun schrijft op een lei

			als Teun iets niet weet					

en niet op papier					

dan doet de mees-ter stom			

als de meester boos is,					

Teun moet ezels-oren op			

dan gooit hij de pech-vogel				hij moet in de hoek staan
		
1

-

2

4
5

-

3

Teken Teun en Joris. is Teun blij? is Joris blij?
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Mijn Malmberg

De school van vroe-ger
Kruis het goede antwoord aan.		

ezels-oren

lei

kip

pa-pier

pech-vogel

ezels-oren

boom

duif

roe-de

pech-vogel

lei

roe-de

le-pel

ezel-bord

plak

paard

stok

plak

Wat zie je? Zet een kring.										

							
ezels-oren			

Teun			

Joris				

kroon											lei
														
														
												

papier

														
digi-bord													
														
		
bord										

stic-ker

														
				

bank		

stoel		

pech-vogel			
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Mijn Malmberg

Het mu-seum
Zet een kring om het goede woord. Vul in.							

									

een bal hoort in een

school

-mu-seum

sport

een roede hoort in een

school

-mu-seum

sport

deze pet hoort in een

school

sport

sport
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poli-tie

-mu-seum

sport

inkt en pen horen in een

school

poli-tie

-mu-seum

een lei hoort in een

school

poli-tie

-mu-seum

een fiets hoort in een

school

poli-tie

poli-tie

-mu-seum

sport

poli-tie

eenvoudige werkbladen, pagina 6 van 7

Bij de tijd | Groep 5 thema 5, les 4 | Naar de fabriek | Werkblad 7 |

Mijn Malmberg

Wat is dit voor een mu-seum?				
Kruis de goede zin aan.										

			

dit is Myra in het mu-seum				

Myra staat in een win-kel				

dit is een plein van een school				

dit is een mu-seum-school				

een ar-chief van een mu-seum				

dit is een win-kel			

de res-taura-teur van een mu-seum			

dit is een dok-ter			

Teken een museum. is er een deur? is er een raam? is er een kas-sa? is er een naam-bord?
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